
 

ENTIDADE REGULADORA 

DA SAÚDE 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE 

CUIDADOS DE SAÚDE COM CENTROS DE 

NASCIMENTO 

(2º CICLO) 
 

 

 

 

 

 

MARÇO DE 2009 

R u a  S .  J o ã o  d e  B r i t o ,  6 2 1 - L . 3 2 ,  4 1 0 0  -  4 5 5  P O R T O  

e-mail: g e r a l @ e r s . p t  • telef.: 222 092 350 • fax: 222 092 351 • w w w . e r s . p t



 2

Índice 
 

1. Introdução e metodologia ........................................................................................................... 3 

2. Novo ciclo de Avaliação/Caracterização dos Prestadores Não Públicos de Cuidados de 

Saúde com Centros de Nascimento .......................................................................................... 6 

3. Metodologia adoptada no novo ciclo de avaliação .................................................................... 7 

4. Pressupostos de avaliação e critérios que presidiram à classificação/caracterização dos 

Centros de Nascimento ........................................................................................................... 10 

4.1. Pressupostos de avaliação .............................................................................................. 10 

4.2. Ponderação dos critérios com vista à avaliação/caracterização das instituições ........... 11 

5. Conclusões específicas ............................................................................................................ 12 

5.1. Organização institucional ................................................................................................. 12 

5.2. Recursos humanos .......................................................................................................... 12 

5.3. Processo clínico ............................................................................................................... 13 

5.4. Instalações e equipamentos ............................................................................................ 13 

5.5. Procedimentos de segurança .......................................................................................... 13 

5.6. Procedimentos de emergência ........................................................................................ 14 

5.7. Casuística ........................................................................................................................ 14 

6. Da evolução dos prestadores, considerando as deficiências tipo reveladas .......................... 15 

7. Conclusões considerando os critérios que presidiram à avaliação/caracterização das 

instituições ............................................................................................................................... 18 

8. Conclusões gerais .................................................................................................................... 20 

9. Anexos ...................................................................................................................................... 22 

Anexo I: A ................................................................................................................................ 23 

Anexo I: B ................................................................................................................................ 24 

Anexo I: C ............................................................................................................................... 25 

Anexo II ................................................................................................................................... 26 

Anexo III .................................................................................................................................. 27 



 3

1. Introdução e metodologia 

Incumbindo à ERS funções de regulação e supervisão no sector da saúde, típicas de 

uma entidade pública independente, que visem a tutela dos direitos que assistem aos 

utentes dos cuidados de saúde, cabe-lhe, nomeadamente, a avaliação de indicadores 

de qualidade dos cuidados de saúde prestados.  

A Entidade Reguladora da Saúde tem como missão contribuir para a melhoria dos 

padrões de qualidade das prestações de cuidados de saúde, através da avaliação e 

monitorização da evolução da actividade dos serviços prestados pelos 

estabelecimentos de saúde.  

O relatório da Comissão Nacional de Saúde Materna e Neonatal sobre a Organização 

Perinatal Nacional, de Março de 2006, referia, no ponto 2 do capítulo I, que “não há 

mecanismos de controlo da qualidade dos partos efectuados fora da RRMI” (Rede de 

Referenciação Materno Infantil).  

Na sequência da publicação deste relatório, por Despacho n.º 01/06_CD/ERS, datado 

de 18/05/2006, o Conselho Directivo da ERS deliberou constituir uma unidade de 

projecto organizada por um grupo de trabalho especializado, incluindo diferentes tipos 

de profissionais envolvidos na prestação de cuidados perinatais, designadamente nas 

áreas de obstetrícia, ginecologia, neonatologia e anestesiologia, com o escopo de 

analisar a problemática das maternidades e serviços de obstetrícia e neonatologia, 

existentes em estabelecimentos não públicos, bem como aquilatar da qualidade dos 

cuidados prestados, no que se refere às suas condições estruturais. 

Aos elementos do grupo foi pedido que, organizados por área de especialização 

médica, identificassem os diferentes parâmetros a ser avaliados, de modo a facultar à 

ERS elementos que permitissem caracterizar a situação nacional no que concerne a 

esta temática.  

Coube à unidade de projecto, como principal e genérico objectivo a cumprir, dotar a 

ERS de toda a informação necessária, susceptível de possibilitar uma tomada de 

posição segura sobre a problemática em questão. Para tal, o grupo de trabalho 

procedeu à recolha de informação exaustiva sobre todos os centros de nascimento 

existentes em estabelecimentos não públicos (quer privados, quer sociais).  

Posteriormente, confirmou estas informações através de site visits realizadas a 25 

centros de nascimento.  
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Com base na informação recolhida e em elementos complementares pontualmente 

solicitados às entidades, foram reconhecidas algumas não conformidades tipo, tendo 

estas sido sujeitas a uma classificação de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

grupo de peritos intervenientes no processo. 

As comissões visitantes foram constituídas por colaboradores da ERS em conjunto 

com especialistas externos, tendo como intuito a elaboração de um Relatório Final, 

descritor do status quo, no qual a ERS esboçasse, o mais fielmente possível, a 

situação real, apresentando algumas conclusões finais e recomendações.  

Todo este processo de caracterização dos centros de nascimento foi levado a cabo 

com reserva de confidencialidade quanto a todos os dados relevantes.  

De um modo geral, a informação recolhida referente ao ano de 2005/2006, permitiu 

concluir que os cuidados de assistência ao parto nas instituições não públicas 

portuguesas cumpriam satisfatoriamente as exigências técnicas consideradas pelo 

grupo de especialistas como indispensáveis para assegurar padrões mínimos de 

qualidade e segurança.  

Em 13 instituições que no seu conjunto foram, em 2005 responsáveis por 84,1% dos 

partos, verificou-se o cumprimento dos critérios identificados pelo grupo de peritos. 

Com base nestas conclusões, bem como nos comentários ao relatório preliminar sobre 

aquele estudo posteriormente recebidos, tendo sido detectadas algumas não 

conformidades nos centros de nascimento, por Despacho 05/07_CD/ERS, datado de 

21 de Junho de 2007, o Conselho Directivo da ERS deliberou, ao abrigo da 

competência que lhe é conferida pelos art. 6.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 

10 de Dezembro, recomendar às entidades responsáveis por centros de nascimento 

não públicos: 

a) A existência de profissionais especializados em saúde materno-infantil, em 

número adequado, com certificação profissional e em disponibilidade 

permanente. Dado que este é um aspecto fundamental para assegurar uma 

eficaz gestão de risco, recomendou-se que todas as unidades encetassem 

esforços no sentido de colmatar esta falha. 

b) A implementação de uma cadeia hierárquica clínica e de uma organização dos 

funcionários, perfeitamente delineadas. 
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c) A adopção urgente de um processo clínico normalizado com referência a todos 

os aspectos que devem ser objecto de registo, de forma a ser avaliada a 

qualidade dos cuidados prestados e assegurado que a circulação da mãe/bebé 

se faz com toda a informação relevante para uma assistência de qualidade, em 

caso de transferência ou mudança de prestador. 

d) A existência de manuais de organização e funcionamento e a sua 

implementação para a normalização da actividade dos serviços. 

e) A criação de salas de parto dedicadas em todas as instituições, já que em 

alguns centros de nascimento avaliados os partos são realizados no bloco 

operatório. 

f) A adopção de medidas urgentes tendentes a colmatar falhas relacionadas com 

a gestão de risco, dadas as implicações potencialmente graves na saúde 

mãe/bebé. 

g) A celebração de acordos/protocolos com hospitais de referência e com 

empresas transportadoras de doentes. 

h) Que seja repensada a rede de prestadores de cuidados existente actualmente 

pois, sendo demasiados os centros existentes com casuísticas muito baixas, 

colocam-se problemas de gestão de risco importantes na perspectiva do 

utilizador aos quais deve dar-se resposta. 

i) Que o número de partos por instituição seja generalizadamente superior àquele 

que actualmente se verifica em grande parte delas, segundo parecer dos 

especialistas. 

j) A reorganização da rede, com eventual fusão entre centros de nascimento, 

para que possam nascer centros com casuísticas apropriadas, permitindo a 

introdução de maior exigência na formação dos recursos humanos que 

prestarão serviços nessas unidades, o que se traduzirá, necessariamente, num 

aumento da qualidade e de segurança. 
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2. Novo ciclo de Avaliação/Caracterização dos Prestadores Não 
Públicos de Cuidados de Saúde com Centros de Nascimento 

Concluído e devidamente divulgado o estudo sobre os centros de nascimento não 

públicos em Portugal, tal como se antecipou na apresentação da metodologia, 

pretendeu-se dar continuidade ao mesmo, para apreciar a evolução sofrida por 

aqueles centros, no que toca às condições estruturais em que são prestados os 

cuidados de saúde nos prestadores considerados. 

Neste contexto, assumiu a unidade de projecto proceder a um novo ciclo de 

caracterização dos centros de nascimento não públicos, correspondente a uma nova 

etapa de avaliação, confirmando, deste modo, o cumprimento ou o incumprimento da 

recomendação compreendida no Despacho 05/07_CD/ERS.  

Considerando o lapso de tempo, superior a um ano, transcorrido desde Março de 

2007, data correspondente ao relatório referente à “Caracterização dos Prestadores de 

Cuidados de Saúde com Centros de Nascimento”, no mês de Setembro de 2008, foi 

implementada a 2.ª fase de actuação da unidade de projecto.  
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3. Metodologia adoptada no novo ciclo de avaliação 

Neste novo ciclo de “Caracterização dos Prestadores Não Públicos de Cuidados de 

Saúde com Centros de Nascimento”, foi considerado um universo de 24 prestadores, 

infra identificados.  

N
or

te
 

1. Hospital Particular de Viana do Castelo Viana do Castelo 

2. Clínica Médico Cirúrgica Santa Tecla, Lda. Braga 

3. Casa de Saúde de São Lázaro, SA Braga 

4. Casa de Saúde de Guimarães, SA Guimarães 

5. Clínica Particular de Barcelos, Lda. Barcelos 

6. Santa Casa da Misericórdia de Fão Esposende - Fão 

7. Hospital da Trofa, SA Trofa 

8. HOSPOR - Hospitais Portugueses, SA - Clipóvoa Póvoa de Varzim 

9. Casa de Saúde da Boavista Porto 

10. Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo Porto 

11. Venerável Irmandade Nossa Senhora da Lapa Porto 

12.Venerável Irmandade Nossa Senhora do Terço e Caridade Porto 

13. Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade - Hospital da 
Trindade Porto 

14. Hospital de Santa Maria Porto 

C
en

tr
o 

15. COGE- Clínica Obstetrícia e Ginecologia de Espinho Espinho 

16.Cliria - Hospital Privado de Aveiro, SA Aveiro 

17. Casa de Saúde de Coimbra Coimbra 

Su
l 

18. Hospital CUF, SA Lisboa 

19.Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa Lisboa 

20.HOPÁLIS-Hospital Particular de Lisboa Lisboa 

21. Hospital do SAMS Lisboa 

22. CLISA - Clínica de Santo António, SA Lisboa - Amadora 

23. Hospital da Luz * Lisboa 

24. Hospital Particular do Algarve, SA Portimão 

* Actividade com início em Junho de 2007 
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Uma das instituições objecto de avaliação em 2006 encerrou o serviço do centro de 

nascimento no decorrer do ano de 2007 e outro dos prestadores previamente 

analisados transferiu a actividade daquele centro para uma nova unidade de saúde do 

mesmo grupo1.  

Por outro lado, esta segunda fase de actuação da Unidade de Projecto abrangeu mais 

um prestador não público com centro de nascimento, cujo início de actividade teve 

lugar em Junho de 20072. 

Face a esta situação, e para permitir uma clara comparação dos dados e uma 

visualização da efectiva evolução de todos os prestadores, as tabelas comparativas 

dos dois momentos de caracterização reportar-se-ão apenas aos 23 centros de 

nascimentos comuns aos dois momentos, enquanto a informação que retrata o estado 

actual se refere às 24 instituições objecto de estudo neste segundo momento, 

correspondente ao ano de 2008. 

Neste novo processo avaliativo procedeu-se à análise de todos os elementos 

recolhidos relativamente a cada uma das instituições, tendo em vista reconhecer as 

não conformidades tipo detectadas em 2006, as quais foram sujeitas a classificação.  

Os dados foram analisados individualmente, visando identificar não apenas as 

diversas questões a clarificar como também as informações complementares a 

solicitar durante a segunda fase de visita às instituições, de forma a constituir o 

relatório final individual. 

Procedeu-se à elaboração de um formulário relativo a cada instituição a avaliar, do 

qual constavam todos os aspectos considerados não conformes (referentes ao 

relatório efectuado em 2006) em relação às exigências técnicas consideradas pelo 

grupo de especialistas como indispensáveis para assegurar padrões mínimos de 

qualidade e segurança, no que concerne às suas condições estruturais.  

Concluída esta fase do processo, foram efectuadas visitas às instituições com o intuito 

de, em momento ulterior, aferir a evolução sofrida por aquelas em termos de melhoria 

                                                 
1 A Hospor – Hospital de Sant´iago é um dos prestadores que participou na primeira fase de avaliação dos 
Prestadores Não Públicos de Cuidados de Saúde com Centros de Nascimento, no entanto, no momento 
de dar inicio à segunda fase de avaliação, informou ter encerrado o serviço do centro de nascimento no 
ano de 2007. O Hospital Privado dos Clérigos, transferiu o Centro de Nascimento para a nova Unidade da 
Boavista, encontrando-se a sala de partos temporariamente encerrada até conclusão das obras em curso. 
2 Os dados obtidos referem-se a 2007/2008. 
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das condições oferecidas pelos centros de nascimento, bem como apreciar o 

empenho de cada uma em suprir as não conformidades apontadas. 

As equipas que visitaram as instituições objecto de avaliação foram sistematicamente 

compostas por dois elementos afectos à ERS, sendo certo que pelo menos um havia 

participado no processo desde o seu início. Um dos elementos da equipa visitante foi 

um profissional médico, estando sempre assegurada a imparcialidade deste em 

relação à instituição a ser avaliada. 

Questionados os responsáveis das instituições sobre a rectificação das não 

conformidades identificadas, procedeu-se à actualização de elementos referentes à 

direcção clínica e responsáveis pelos centros de nascimento e colocaram-se, de modo 

claro e objectivo, as dúvidas remanescentes respeitantes a alguma da informação a 

recolher e a comprovar.  

De modo geral, as elucidações prestadas foram bastante satisfatórias, o que permitiu 

elaborar os relatórios finais para cada instituição. 

Procurou-se representar de forma objectiva as deficiências/falhas que foram ou não 

ultrapassadas, bem como completar com a informação fornecida os resultados da 

pesquisa.  

Pretendeu-se apurar e relatar o empenho das instituições em suprir as não 

conformidades identificadas individualmente, bem como avaliar se as recomendações 

emitidas pela ERS nesse âmbito foram seguidas.  
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4. Pressupostos de avaliação e critérios que presidiram à 
classificação/caracterização dos Centros de Nascimento 

4.1. Pressupostos de avaliação 

Para efeito de atribuição de uma avaliação, numa fase inicial (2006) do estudo em 

apreço, foram reveladas e classificadas as seguintes deficiências tipo: 

1) Deficiências graves de natureza estrutural e com reduzidas perspectivas de 

recuperação: 

a) A inexistência de acesso a laboratório de análises clínicas; 

b) A localização de um hospital de apoio perinatal diferenciado a mais de 30 

minutos de distância; 

c) A realização de partos com uma frequência inferior a um por semana. 

2) Deficiências graves que implicam intervenção institucional de nível elevado: 

a) A inexistência de protocolo para iniciar procedimento de emergência em 

situação de risco; 

b) A inexistência de salas de reanimação com características apropriadas; 

c) A inexistência de protocolos de transporte e de transferência para hospitais de 

apoio perinatal diferenciado ou apoio diferenciado polivalente; 

d) A inexistência de apoio por pessoal especializado 24 horas por dia. 

3) Deficiências estruturantes resolúveis ao nível da direcção clínica do centro: 

a) A não existência de Manuais de Organização e Funcionamento do Centro de 

Nascimento; 

b) A não existência de Normas de Limpeza e Esterilização das salas de parto, 

bloco cirúrgico e materiais. 

A análise dos dados recolhidos encontra-se sistematizada nos quadros contidos no 

Anexo I, os quais traduzem o panorama geral das deficiências constatadas em cada 

centro de nascimento e respectiva evolução comparativamente com o ano anterior. 
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4.2. Ponderação dos critérios com vista à avaliação/caracterização das 
instituições 

Tendo em conta o grau de exigência e rigor na realização deste novo processo 

avaliativo, os critérios definidos com vista à caracterização dos centros de nascimento 

não públicos foram ponderados de forma diversa do efectuado em 2006, na medida 

em que a execução deste novo ciclo de caracterização era conhecida pelos 

prestadores objecto de análise. 

Assim, considerando o grau de importância de cada deficiência tipo, 

Foram classificados como critérios essenciais: 

• A existência de protocolo para iniciar procedimento de emergência em situação 

de risco; 

• A existência de sala de reanimação com características apropriadas; 

• A existência de pessoal especializado 24 horas por dia; 

• O acesso a laboratório de análise 24 horas por dia; 

• A existência de hospital de apoio perinatal diferenciado a menos de 30 minutos 

de distância; 

• A existência de Normas de Limpeza e Esterilização das salas de parto, bloco 

cirúrgico e materiais. 

• A realização de partos com uma frequência mínima superior a 3 (três) por 

semana; 

Foram classificados como critérios recomendáveis: 

• A existência de protocolos de transporte para hospitais de apoio perinatal 

diferenciado ou apoio diferenciado polivalente; 

• A existência de protocolos de transferência para Hospitais de apoio perinatal 

diferenciado ou polivalente; 

• A existência de Manuais de Organização e Funcionamento do Centro de 

Nascimento. 
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5. Conclusões específicas 

No âmbito do estudo iniciado em 2006 foi identificado um conjunto de indicadores de 

avaliação considerados indispensáveis para assegurar padrões mínimos de qualidade 

e segurança, designadamente (i) organização institucional, (ii) recursos humanos, (iii) 

processo clínico, (iv) equipamentos, instalações, (v) procedimentos de segurança e de 

emergência e (vi) casuística. 

Concluído este segundo ciclo de caracterização dos centros de nascimento não 

públicos, no que respeita à apreciação da evolução dos prestadores, após a emissão 

de recomendações por parte da ERS, registaram-se os seguintes resultados3: 

 
5.1. Organização institucional 

A avaliação efectuada em 2006 permitiu identificar 14 centros que não possuíam 

qualquer tipo de manuais de organização e funcionamento. 

Decorrido um ano sobre aquela análise, verificou-se existir apenas 1 centro sem este 

tipo de manuais. 

Estes dados pressupõem a implementação de medidas por 13 prestadores, tendo em 

vista o aperfeiçoamento da actividade dos serviços. 

 

5.2. Recursos humanos 

Em 11 dos centros avaliados no ano de 2006 verificou-se não existir assistência 

permanente por parte de profissionais devidamente habilitados ao longo das 24 horas, 

o que foi justificado com o facto de se tratarem de instituições não vocacionadas para 

a realização de partos. 

A avaliação efectuada referente ao ano de 2008 permitiu reconhecer que 7 centros 

mantinham a mesma realidade.  

Esta informação possibilita concluir que 4 unidades envidaram esforços no sentido de 

dotarem as instituições de profissionais especializados em saúde materna e obstétrica, 

em número adequado e em permanência física. 

                                                 
3 Ressalva-se novamente que os valores ora apresentados se referem apenas aos 23 centros de 
nascimento comuns aos dois momentos de caracterização 
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5.3. Processo clínico 

O estudo realizado em 2006 revelou a existência de processo clínico em todos os 

prestadores avaliados. Contudo, verificou-se que o processo não obedecia a uma 

normalização, considerando-se esta lacuna prejudicial à circulação de informação.  

A existência de partograma foi documentada em apenas 19 dos centros estudados 

naquela data. 

Em 14 instituições não havia registo informático de carta de alta. 

Dada a relevância destes parâmetros, considera-se que esta poderá ser uma temática 

susceptível de um estudo autónomo.  

 

5.4. Instalações e equipamentos 

No respeitante a instalações e equipamentos, em 2006 verificou-se que existia uma 

deficiente articulação entre a sala de parto e o espaço utilizado para reanimação do 

recém-nascido, com solução possível na maioria dos casos.  

Considerou-se como principal deficiência constatada a inexistência de sala de 

reanimação de recém-nascidos em 10 instituições. 

Neste novo ciclo de avaliação verificou-se que, no ano de 2008, esta lacuna foi 

colmatada por 3 unidades.  

Contudo, relativamente aos restantes prestadores que mantiveram esta omissão, foi 

confirmada a existência de uma mesa de reanimação, realidade já presente aquando 

das site visit efectuadas na primeira fase de actuação da unidade de projecto.  

  

5.5. Procedimentos de segurança  

Em 2006 foram identificados 13 centros que não possuíam protocolos com empresas 

transportadoras de doentes. 

Em 2008 constatou-se que 4 daquelas instituições continuam sem protocolo celebrado 

com empresas transportadoras de doentes, tendo 9 instituições procedido à 

celebração dos mesmos. 
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5.6. Procedimentos de emergência  

No que se refere a falhas no âmbito da gestão do risco, em 2006 foram identificados 4 

centros de nascimento sem protocolos de procedimento em caso de emergência. 

Após nova análise, verificou-se que a situação de ausência de protocolo de 

procedimento em caso de emergência foi sanada por todos os prestadores. 

 

5.7. Casuística 

Foram identificados 10 centros não públicos a fazer partos em Portugal que em 2006 

fizeram partos com uma casuística inferior ou igual a três partos por semana. 

Verificou-se agora que 8 daqueles centros de nascimento conservaram a mesma 

realidade no ano de 2008 e que 15 instituições realizaram neste último período de 

avaliação partos com frequência superior a três partos por semana, atingindo deste 

modo a casuística julgada adequada pelo grupo de peritos. 

Procedendo-se a uma repartição dos centros de nascimento em análise por três 

grandes regiões – Norte, Centro e Sul – a análise da casuística assim distribuída 

permite verificar que o número de partos ocorridos na região Sul se tem situado 

sistematicamente acima dos 58% em relação ao número total de partos do País, 

apesar do proporcionalmente menos significativo número de instituições ali localizadas 

(o valor mais baixo corresponde ao ano de 2006, com 58,4% distribuídos por seis 

instituições prestadoras deste tipo de cuidados de saúde).  

Região 

Número de partos / Ano 

2005  2006  2007  2008 

Norte  3601  3822  3599  3662 
Centro  592  533  479  497 
Sul  6307  6107  6209  7137 

TOTAL  10500  10462  10287  11296 
Dados que contemplam a totalidade dos prestadores em actividade em cada ano de referência. 
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6. Da evolução dos prestadores, considerando as deficiências 
tipo reveladas 

No que se refere à avaliação dos prestadores, considerando as deficiências tipo 

identificadas, registaram-se resultados reveladores de uma melhoria em relação ao 

ano de 2006, consequência do esforço demonstrado pelas diversas instituições com 

vista a suprir as não conformidades assinaladas relativamente a cada uma delas.  

O quadro abaixo apresentado ilustra a evolução das “Deficiências Estruturais ao Nível 

da Direcção Clínica do Centro”, concretamente no que respeita a “Manuais de 

Organização e Funcionamento do Centro de Nascimento” e “Normas de Limpeza e 

Esterilização das salas de parto, bloco cirúrgico e materiais”. 

 
 
 
 
 

ANO 
 
 

 
DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS AO NÍVEL DA DIRECÇÃO CLÍNICA DO CENTRO 

 

Manuais de Organização e Funcionamento 
do Centro de Nascimento 

Normas de Limpeza e Esterilização das 
salas de parto, bloco cirúrgico e materiais 

 
Instituições  

Com Manuais 
 

 
Instituições  
Sem Manuais 

 

 
Instituições  
Com Normas 

 
Instituições 
Sem Normas 

 
2006 

 

 
9 

 
14 

 
8 

 
15 
 

 
2008 

 

 
22 

 
1 

  
23 

 
‐ 

Consideraram-se apenas as 23 instituições objecto de avaliação em ambos os momentos 

Relativamente à evolução de instituições com Manuais de Organização e 

Funcionamento do Centro de Nascimento, constatou-se que apenas 1 instituição, que 

representa 4,3% das 23 comparativamente avaliadas, ainda não desenvolveu o 

referido manual. Registou-se portanto uma evolução significativa, dado que em 2006 

se tinha verificado que 14 das instituições ora comparadas não possuíam manuais. 

No que respeita às Normas de Limpeza e Esterilização das salas de parto, bloco 

cirúrgico e materiais, verifica-se que todas as instituições implementaram estas 

normas. Os dados mostram que esta lacuna foi colmatada por todos os prestadores, 

uma vez que o número de instituições sem este tipo de normas em 2006, era 15. 
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O quadro infra exposto é demonstrativo da evolução dos prestadores no que respeita 

a “Deficiências Graves que implicam intervenção institucional de nível elevado”.  

 

 

 

 

 

Ano 

 
DEFICIÊNCIAS GRAVES QUE IMPLICAM INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL DE NÍVEL ELEVADO 

 

Protocolo p/ 
iniciar 

procedimento de 
emergência em 
situação de risco 

Sala de 
Reanimação 

c/ 
característica
s apropriadas

Protocolo de 
Transporte 

Protocolo de 
transferência p/ 
Hospitais de apoio 

perinatal diferenciado 
ou polivalente 

Apoio de 
pessoal 

especializado 
24h/dia 

Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não 

2006*  19  4  13  10** 10  13  10  13  12  11 

2008*  23  ‐  16  7**  19  4  20  3  16  7 

* Consideraram-se apenas as 23 instituições objecto de avaliação em ambos os momentos 
** Verificou-se a existência de mesas de reanimação 

O estudo realizado demonstra que em 2008 todas as instituições avaliadas celebraram 

já protocolo para iniciar procedimento de emergência em situação de risco. 

Relativamente à existência de sala de reanimação com características apropriadas, 

constata-se que, em 2006, 10 instituições avaliadas não possuíam sala de 

reanimação. Em 2008, esta realidade manteve-se em 7 daqueles prestadores. 

Contudo, nos dois ciclos de avaliação verificou-se que, apesar da inexistência de sala 

de reanimação, todas as unidades tinham disponível uma mesa de reanimação, tendo 

o grupo de peritos considerado ser tal suficiente, desde que se verifiquem as 

condições técnicas e de localização apropriadas. 

No que concerne à celebração de protocolo de transporte, em 2008 registou-se um 

progresso significativo, aumentando para 19 as unidades de saúde que celebraram 

protocolo com empresas transportadoras de doentes.   

Ainda com respeito à celebração de acordos/protocolos, mas desta feita com hospitais 

de referência, de apoio perinatal diferenciado ou polivalente, verifica-se ter havido uma 

redução da taxa de incumprimento em cerca de 43 pontos percentuais, já que em 

2006 treze (13) dos prestadores avaliados não haviam celebrado este tipo de 

protocolo, mantendo-se a mesma realidade em apenas três (3) instituições no ano de 

2008.  
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Relativamente aos recursos humanos, em 11 dos 23 centros avaliados no ano de 

2006 e reavaliados em 2008 assinalou-se não existir assistência permanente por parte 

de profissionais especializados ao longo das 24 horas. Em 2008, constatou-se que 4 

daqueles prestadores encetaram esforços no sentido de colmatar esta lacuna, 

registando-se, deste modo, uma evolução positiva.  

O quadro seguidamente apresentado representa a evolução das instituições no que 

respeita a “Deficiências Graves de natureza estrutural e com reduzidas perspectivas 

de recuperação”. 

 

 

 

 

 

 

Ano 

DEFICIÊNCIAS GRAVES DE NATUREZA ESTRUTURAL E COM  
REDUZIDAS PERSPECTIVAS DE RECUPERAÇÃO 

Acesso a laboratório de 
análise 24h/dia 

Hospital de apoio 
diferenciado a menos de 30 

minutos de distância 

Realização de partos com 
frequência superior a 3 

partos p/semana 

Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não 

2006  23  ‐  22  1  13  10 

2008  23  ‐  22  1  15  8 

Consideraram-se apenas as 23 instituições objecto de avaliação em ambos os momentos 

Os resultados reflectem que em 2006 todas as unidades avaliadas beneficiavam de 

acesso a laboratório de análise 24h por dia, situação que naturalmente se manteve no 

ano de 2008.  

Relativamente às instituições com Hospital de apoio diferenciado a menos de 30 

minutos de distância, a realidade mantém-se em 2008, nas mesmas condições 

encontradas aquando da elaboração do relatório em 2006, isto é, continua a verificar-

se esta não conformidade reportada a um dos prestadores identificados.  

No respeitante ao número de partos efectuados por instituição, os dados mostram que, 

em 2008, 8 centros de nascimento avaliados não realizaram partos com frequência 

superior a três partos por semana. Esta realidade verificou-se em unidades que já em 

2006 não tinham alcançado a casuística julgada adequada.  
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7. Conclusões considerando os critérios que presidiram à 
avaliação/caracterização das instituições 

Passa-se em seguida à aferição dos resultados referentes aos centros de nascimento 

não públicos analisados no momento actual. Uma vez que os dados que se seguem 

pretendem caracterizar a situação presente, foi considerada pertinente a inclusão do 

centro de nascimento que iniciou a sua actividade em meados de 2007, e que foi 

incluído na recolha de dados e nas visitas realizadas no segundo momento de 

avaliação. 

Em conformidade com os critérios que presidiram à avaliação das instituições a 

classificar, transcorrido mais de um ano sobre a primeira análise efectuada e a 

emissão de recomendações, constatou-se a seguinte realidade no que respeita à 

observância de critérios tidos como essenciais4:  

Num universo de 245 centros de nascimento não públicos objecto de análise no ano de 

2008, registou-se que 10 daqueles satisfazem todos os critérios considerados 

essenciais para assegurar padrões mínimos de qualidade e segurança. 

No que respeita à observância por parte dos centros de nascimento de critérios 

nomeados como recomendáveis6, os dados mostram que 18 instituições realizam 

todos os critérios indicados. 

Da análise global dos dados recolhidos, e com referência às deficiências constatadas 

e classificadas como critérios essenciais e critérios recomendáveis, aqui considerados 

conjuntamente, conclui-se que de entre os 24 centros não públicos a realizar partos 

em Portugal, 8 instituições não apresentaram qualquer tipo de deficiência, reunindo, 

deste modo, todos os critérios supra mencionados.  

Apesar de serem oito os prestadores que cumprem todos os requisitos essenciais e 

recomendáveis, verifica-se que 10 prestadores, que representam no seu conjunto 

72,2% do total de partos, cumprem todos os quesitos essenciais, pelo que se pode 

considerar ser esta a percentagem de partos que ocorrem em condições adequadas. 

                                                 
4 Cf. Anexo II 
5 Valor que inclui as 23 instituições comuns aos dois momentos acrescidas de mais uma instituição com 
início de actividade em 2007 
6 Cf. Anexo III 
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Dentro destes há que salientar que 59,35% do total de partos realizados em 2008 

ocorreram em instituições consideradas excelentes, isto é, que não apresentavam 

qualquer deficiência nos critérios essenciais e recomendáveis. 

Analisada a distribuição geográfica dos 10 centros que cumprem todos os requisitos 

essenciais, verifica-se que na Região Sul a percentagem de partos ocorridos nestas 

instituições é de 83,1% enquanto na Região Norte é de 54% e na Região Centro é de 

50,7%. 
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8. Conclusões gerais 

Neste novo ciclo de caracterização dos prestadores não públicos de cuidados de 

saúde com centros de nascimento foram identificados e considerados 24 prestadores, 

que efectuaram, no ano de 2008, um total de 11296 partos, tendo 3662 ocorrido em 

instituições localizadas na região norte do país, 497 na região centro e 7137 no sul. 

1- De modo geral pode concluir-se, face à informação recolhida neste novo ciclo de 

caracterização dos centros de nascimento não públicos, que houve uma evolução 

positiva comparativamente com a análise referente ao ano de 2006, sendo notório o 

empenho das instituições em suprir as não conformidades identificadas 

individualmente e seguir as recomendações emitidas pela ERS, com vista a garantir a 

melhoria da qualidade e segurança dos serviços prestados. 

2- Novamente se confirma a qualidade global das condições existentes para a realização 

de partos, uma vez que as 10 instituições que cumprem todos os critérios 

considerados essenciais foram responsáveis por 72,2% dos partos realizados em 

centros de nascimento não públicos, durante o ano de 2008. 

3- As deficiências estruturais ao nível da Direcção Clínica do Centro foram na sua 

generalidade ultrapassadas, tendo apenas uma instituição mantido a ausência de 

manuais de procedimentos.   

4- Foi considerada essencial a realização de partos com uma frequência mínima superior 

a 3 (três) partos por semana, verificando-se que 16 centros, responsáveis por 97,7% 

do total de partos realizados no ano de 2008, atingiram a casuística julgada adequada.  

5- O principal problema detectado neste processo de avaliação, objecto de uma evolução 

menos positiva, prende-se com a casuística retratada no número de partos realizados 

em cada unidade de saúde. Os dados demonstram que 8 dos centros de nascimento 

avaliados não realizaram partos com frequência superior a 3 (três) partos por semana, 

realidade que se constatou em unidades que já em 2006 não haviam alcançado a 

casuística julgada adequada. 

6- Tendo-se pericialmente considerado que, face à evolução das tecnologias, a 

reanimação do recém-nascido pode ser efectuada, em ambiente apropriado, sem 

necessidade de uma sala exclusivamente dedicada a esse fim, recomenda-se às 

entidades competentes uma alteração legislativa, no sentido de terem em 

consideração este aspecto, prevendo como suficiente a existência de uma mesa de 
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reanimação desde que em condições apropriadas em termos quer de técnicas quer de 

localização.  

 



 22

9. Anexos 



 

Anexo I: A 

DEFICIÊNCIAS GRAVES QUE IMPLICAM INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL DE NÍVEL ELEVADO 
Re

gi
ão

 

Instituições 

Protocolo para iniciar 
procedimento de 

emergência em situação de 
risco 

Sala de Reanimação 
com características 

apropriadas 

Protocolo de 
Transporte (b) 

Protocolo de transferência 
para Hospitais de apoio 
perinatal diferenciado ou 

polivalente (b) 

Apoio pessoal 
especializado 24h/dia 

2006 2008 2006 2008  2006 2008 2006 2008 2006  2008 

N
or
te
 

1. Hospital Particular de Viana do Castelo  √  √  ¥  a)  ¥  ¥  √  √  ¥  ¥ 

2. Clínica Médico Cirúrgica Santa Tecla, Lda.  √  √  ¥  a)  ¥  ¥  ¥  √  √  √ 

3. Casa de Saúde de São Lázaro, S.A.  ¥  √  √  √  ¥  √  ¥  √  ¥  √ 

4. Santa Casa Misericórdia de Fão  √  √  ¥  a)  ¥  √  √  √  √  √ 

5. Casa de Saúde de Guimarães, SA  √  √  ¥  a)  √  √  ¥  ¥  ¥  ¥ 

6. Clínica Particular de Barcelos, Lda  √  √  √  √  ¥  √  ¥  √  ¥  ¥ 

7. Casa de Saúde da Boavista  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo  ¥  √  ¥  a)  √  √  √  √  √  √ 

9.Venerável Irmandade Nossa Senhora da Lapa  √  √  ¥  √  ¥  ¥  ¥  ¥  √  √ 

10. Venerável Irmandade Nossa Senhora do Terço e Caridade  √  √  √  √  ¥  √  ¥  √  ¥  ¥ 

11. Celestial Ordem Terceira Santíssima Trindade  ¥  √  √  √  ¥  √  ¥  √  √  √ 

12.Hospital de Santa Maria  √  √  ¥  a)  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥ 

13. HOSPOR ‐ Hospitais Portugueses, S.A.‐ Clipóvoa  √  √  ¥  √  ¥  √  ¥  √  ¥  √ 

14.Hospital da Trofa, SA  √  √  √  √  √  √  √  √  ¥  ¥ 

Ce
nt
ro
  15.COGE‐Clínica Obstétrica Ginecologia de Espinho  √  √  √  √  ¥  √  ¥  √  ¥  ¥ 

16.Cliria ‐ Hospital Privado de Aveiro, S.A.  √  √  √  √  ¥  √  ¥  √  ¥  √ 

17. Casa de Saúde de Coimbra  √  √  √  √  ¥  √  ¥  √  √  √ 

Su
l 

18. Hospital CUF, SA  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

19.Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa  √  √  ¥  a)  √  √  √  √  √  √ 

20.HOPÁLIS ‐ Hospital Particular de Lisboa  ¥  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

21. Hospital do SAMS  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

22. CLISA ‐ Clínica de Santo António, S.A.  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

23. Hospital Particular do Algarve, S.A.  √  √  ¥  √  √  √  ¥  √ d)  ¥  √ 

24.Hospital da Luz  c)  √  c)  √  c)  √  c)  √  c)  √ 

  a) Tem mesa de reanimação para recém‐nascidos 

  b) Note‐se que a existência de protocolo de transporte e de transferência para hospitais de apoio perinatal diferenciado ou polivalente foi entendida em termos funcionais. Assim, porque alguns centros de nascimento são 
suficientemente autónomos para resolver situações de risco, não necessitando de efectuar transferências, a funcionalidade dos protocolos foi considerada suprida.  

  c) Início de actividade em Junho de 2007                     
  d) Protocolo em curso para aprovação da Comissão de Ética                 
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Anexo I: B 

DEFICIÊNCIAS GRAVES DE NATUREZA ESTRUTURAL E COM REDUZIDAS PERSPECTIVAS DE RECUPERAÇÃO 

Re
gi
ão

 

Instituições 
Acesso a laboratório de análise 24h/dia 

Hospital de apoio diferenciado a 
menos de 30 minutos de distância

Realização de partos com frequência superior a 
3 parto p/semana 

2006 2008 2006 2008 2006 2008 

N
or
te
 

1. Hospital Particular de Viana do Castelo  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

2. Clínica Médico Cirúrgica Santa Tecla, Lda.  √  √  √  √  [4‐7]  [4‐7] 

3. Casa de Saúde de São Lázaro, SA  √  √  √  √  [4‐7]  [4‐7] 

4. Santa Casa Misericórdia de Fão  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

5. Casa de Saúde de Guimarães, SA  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

6. Clínica Particular de Barcelos, Lda  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

7. Casa de Saúde da Boavista  √  √  √  √  [4‐7]  >7 

8. Venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo  √  √  √  √  >7  >7 

9.Venerável Irmandade Nossa Senhora da Lapa  √  √  √  √  >7  >7 

10. Venerável Irmandade Nossa Senhora do Terço e Caridade  √  √  √  √  [4‐7]  [4‐7] 

11. Celestial Ordem Terceira Santíssima Trindade  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

12.Hospital de Santa Maria  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

13. HOSPOR ‐ Hospital Portugueses, S.A.‐Clipóvoa  √  √  √  √  [4‐7]  [4‐7] 

14.Hospital da Trofa, SA  √  √  √  √  >7  >7 

Ce
nt
ro
  15.COGE‐Clínica Obstétrica e Ginecologia de Espinho  √  √  √  √  [0‐3]  [4‐7] 

16.Cliria ‐ Hospital Privado de Aveiro, SA  √  √  √  √  [4‐7]  [4‐7] 

17. Casa de Saúde de Coimbra  √  √  √  √  [0‐3]  [0‐3] 

Su
l 

18. Hospital CUF, SA  √  √  √  √  >7  >7 

19.Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa  √  √  √  √  >7  >7 

20.HOPÁLIS‐Hospital Particular de Lisboa  √  √  √  √  >7  >7 

21. Hospital do SAMS  √  √  √  √  >7  >7 

22. CLISA ‐ Clínica de Santo António, SA  √  √  √  √  [0‐3]  >7 

23. Hospital Particular do Algarve, SA  √  √  ¥  ¥  [0‐3]  [0‐3] 

24.Hospital da Luz  a)  √  a)  √  a)  >7 
  a) Actividade com inicio em Junho 2007             
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Anexo I: C 

DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS AO NÍVEL DA DIRECÇÃO CLÍNICA DO CENTRO 
Re

gi
ão

 

Instituições 
Manuais de Organização e Funcionamento do Centro de Nascimento 

Normas de Limpeza e Esterilização das salas 
de parto, bloco cirúrgico e materiais 

2006 2008 2006 2008 

N
or
te
 

1. Hospital Particular de Viana do Castelo  ¥  √  ¥  √ 

2. Clínica Médico Cirúrgica Sta Tecla, Lda  ¥  √  ¥  √ 

3. Casa de Saúde de São Lazaro, SA  ¥  √  ¥  √ 

4. Santa Casa Misericórdia de Fão  √  √  √  √ 

5. Casa de Saúde de Guimarães, SA  √  √  ¥  √ 

6. Clínica Particular de Barcelos, Lda  √  √  √  √ 

7. Casa de Saúde da Boavista  ¥  ¥  ¥  √ 

8. Venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo  ¥  √  ¥  √ 

9.Venerável Irmandade Nossa Senhora da Lapa  ¥  √  ¥  √ 

10. Venerável Irmandade Nossa Senhora do Terço e Caridade ¥  √  ¥  √ 

11. Celestial Ordem Terceira Santíssima Trindade  ¥  √  ¥  √ 

12.Hospital de Santa Maria  √  √  √  √ 

13. HOSPOR ‐ Hospitais Portugueses, S.A.‐ Clipóvoa  ¥  √  ¥  √ 

14.Hospital da Trofa, SA  √  √  √  √ 

Ce
nt
ro
  15.COGE‐Clínica Obstétrica e Ginecologia de Espinho  √  √  √  √ 

16.Cliria ‐ Hospital Privado de Aveiro, SA  ¥  √  ¥  √ 

17. Casa de Saúde de Coimbra  ¥  √  ¥  √ 

Su
l 

18. Hospital CUF, SA  ¥  √  ¥  √ 

19.Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa  √  √  √  √ 

20.HOPÁLIS‐Hospital Particular de Lisboa  √  √  ¥  √ 

21. Hospital do SAMS  ¥  √  √  √ 

22. CLISA ‐ Clínica de Santo António, SA  √  √  √  √ 

23. Hospital Particular do Algarve, SA  ¥  √  ¥  √ 

24.Hospital da Luz  a)  √  a)  √ 
  a) Actividade com inicio em Junho/2007         
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Anexo II 

CRITÉRIOS ESSENCIAIS 

Re
gi
ão

 

Instituições 

Protocolo para 
iniciar 

procedimento de 
emergência em 
situação de risco

Sala de 
Reanimação com 
características 
apropriadas 

Apoio pessoal 
especializado 

24h/dia 

Acesso a 
laboratório 
da analise 
24/dia 

Hospital de apoio 
diferenciado a 

menos de 30m de 
distância 

Normas de Limpeza e 
Esterilização das salas 
de parto, bloco cirúrgico 

e materiais 

Realização de partos 
com frequência 
superior a 3 parto 

p/semana 
TOTAL  

2008 2008 2008 2008  2008 2008 2008 

N
or
te
 

1. Hospital Particular de Viana do Castelo  √  a)  ¥  √  √  √  [0‐3]  3 

2. Clínica Médico Cirúrgica Sta Tecla, Lda  √  a)  √  √  √  √  [4‐7]  1 

3. Casa de Saúde de São Lazaro, SA  √  √  √  √  √  √  [4‐7]  0 

4. Santa Casa Misericórdia de Fão  √  a)  √  √  √  √  [0‐3]  2 

5. Casa de Saúde de Guimarães, SA  √  a)  ¥  √  √  √  [0‐3]  3 

6. Clínica Particular de Barcelos, Lda  √  √  ¥  √  √  √  [0‐3]  2 

7. Casa de Saúde da Boavista  √  √  √  √  √  √  >7  0 

8. Venerável Ordem Terceira N.Sra do Carmo  √  a)  √  √  √  √  >7  1 

9.Venerável Irmandade N.Sra da Lapa  √  √  √  √  √  √  >7  0 

10. Venerável Irm.N.Sra do Terço e Caridade  √  √  ¥  √  √  √  [4‐7]  1 

11. Celestial Ordem Terceira Sant. Trindade  √  √  √  √  √  √  [0‐3]  1 

12.Hospital de Santa Maria  √  a)  ¥  √  √  √  [0‐3]  3 

13. HOSPOR‐Hosp. Portugueses, SA‐Clipóvoa  √  √  √  √  √  √  [4‐7]  0 

14.Hospital da Trofa, SA  √  √  ¥  √  √  √  >7  1 

Ce
nt
ro
  15.COGE‐Clínica Obst.e Ginecologia de Espinho  √  √  ¥  √  √  √  [4‐7]  1 

16.Cliria ‐ Hospital Privado de Aveiro, SA  √  √  √  √  √  √  [4‐7]  0 

17. Casa de Saúde de Coimbra  √  √  √  √  √  √  [0‐3]  1 

Su
l 

18. Hospital CUF, SA  √  √  √  √  √  √  >7  0 

19.Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa  √  a)  √  √  √  √  >7  1 

20.HOPÁLIS‐Hospital Particular de Lisboa  √  √  √  √  √  √  >7  0 

21. Hospital do SAMS  √  √  √  √  √  √  >7  0 

22. CLISA ‐ Clínica de Santo António, SA  √  √  √  √  √  √  >7  0 

23. Hospital Particular do Algarve, SA  √  √  √  √  ¥  √  [0‐3]  2 

24.Hospital da Luz  b)  b)  b)  b)  b)  b)  >7  0 
  a) Tem mesas de reanimação para recém‐nascidos 

  b) Actividade com inicio em Junho/ 2007                 
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Anexo III 

CRITÉRIOS RECOMENDÁVEIS 
Re

gi
ão

 

Instituições 

Protocolo de Transporte 
(a) 

Protocolo de transferência para Hospitais de 
apoio perinatal diferenciado ou polivalente (a) 

Manuais de Organização e Funcionamento do 
Centro de Nascimento 

TOTAL 

2008  2008  2008 

N
or
te
 

1. Hospital Particular de Viana do Castelo  ¥  √  √  1 

2. Clínica Médico Cirúrgica Santa Tecla, Lda.  ¥  √  √  1 

3. Casa de Saúde de São Lázaro, SA  √  √  √  0 

4. Santa Casa Misericórdia de Fão  √  √  √  0 

5. Casa de Saúde de Guimarães, SA  √  ¥  √  1 

6. Clínica Particular de Barcelos, Lda  √  √  √  0 

7. Casa de Saúde da Boavista  √  √  ¥  1 

8. Venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo  √  √  √  0 

9.Venerável Irmandade Nossa Senhora da Lapa  ¥  ¥  √  2 

10. Venerável Irmandade N. Senhora do Terço e Caridade  √  √  √  0 

11. Celestial Ordem Terceira Santíssima Trindade  √  √  √  0 

12.Hospital de Santa Maria  ¥  ¥  √  2 

13. HOSPOR ‐ Hospitais Portugueses, S.A.‐ Clipóvoa  √  √  √  0 

14.Hospital da Trofa, SA  √  √  √  0 

Ce
nt
ro
  15.COGE‐Clínica Obstétrica e Ginecologia de Espinho  √  √  √  0 

16.Cliria ‐ Hospital Privado de Aveiro, SA  √  √  √  0 

17. Casa de Saúde de Coimbra  √  √  √  0 

Su
l 

18. Hospital CUF, SA  √  √  √  0 

19.Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa  √  √  √  0 

20.HOPÁLIS‐Hospital Particular de Lisboa  √  √  √  0 

21. Hospital do SAMS  √  √  √  0 

22. CLISA ‐ Clínica de Santo António, SA  √  √  √  0 

23. Hospital Particular do Algarve, SA  √  √ b)  √  0 

24.Hospital da Luz  √  √  √  0 

 
a) Note‐se que a existência de protocolo de  transporte e de  transferência para hospitais de apoio perinatal diferenciado ou polivalente  foi entendida em  termos  funcionais. Assim, porque alguns  centros de nascimento  são 
suficientemente autónomos para resolver situações de risco, não necessitando de efectuar transferências, a funcionalidade dos protocolos foi considerada suprida. 

  b) Protocolo em curso para aprovação da Comissão de Ética. 
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