
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Várias notícias deram conta, nos últimos dias, de que as ambulâncias do INEM estão a esperar

várias horas nas urgências do Hospital de São Teotónio, em Viseu, porque não há macas para

transferir os doentes.

O problema obrigou a que rede de emergência fosse alargada na tarde de segunda-feira, tendo

havido casos em que as vítimas esperaram mais de 30 minutos pelo socorro do INEM, já que a

retenção das ambulâncias durante várias horas inviabiliza a disponibilidade destes meios para a

prestação de emergência médica.

O Grupo Parlamentar do CDS já por várias vezes questionou o Governo sobre os problemas

que afetam o Serviço de Urgência do Hospital de São Teotónio, nomeadamente o facto de

receber mais de o dobro dos doentes para os quais tem capacidade, com tempos de espera

superiores ao desejado para um serviço de qualidade.

A causa não é apenas a falta de recursos humanos – nomeadamente médicos e assistentes

operacionais – mas será, principalmente, o espaço subdimensionado da urgência cuja estrutura

física não suportará o movimento de utentes que ali recorre.

O projeto de ampliação do Hospital de São Teotónio foi aprovado há quatro anos, mas, apesar

da manifesta necessidade, ainda não avançou. As obras, que deveriam ter sido lançadas em

agosto, ainda não têm data oficial.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3



fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à Senhora Ministra da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. esta situação ocorrida no Hospital de São Teotónio, em Viseu?

2- Se o problema é falta de macas, quando serão adquiridas novas macas para o Hospital

de São Teotónio?

3- Que medidas estão a ser tomadas para que esta situação não volte a verificar-se?

4- Quando terão início as obras de ampliação do Hospital de São Teotónio?

5- Pode V. Exa. assegurar que com a retenção de ambulâncias no serviço de urgência do

Hospital de São Teotónio não está em causa a prestação de socorro às populações da

área de referência desta unidade de saúde?

Palácio de São Bento, 21 de novembro de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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