
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 

O Hospital Pulido Valente integra o Centro Hospitalar Lisboa Norte, conjuntamente com o

Hospital de Santa Maria.

Este hospital disponibilizava há vários anos uma consulta de geriatria, mas esta consulta foi

descontinuada. Em resposta à mensagem de correio eletrónico de uma utente, o CHLN indicou

que “neste momento não temos consulta de Geriatria pois o Prof. Gorjão Clara, médico desta

especialidade, reformou-se”.

A disponibilização desta valência de geriatria constitui uma mais-valia para os utentes, sendo

certo que muitos estavam a ser acompanhados nesta consulta, vendo-se agora sem resposta.

Perante esta situação, o Bloco de Esquerda pretende aferir se há previsão de reabertura da

consulta de geriatria.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

Quantos profissionais asseguravam a consulta de geriatria no Hospital Pulido Valente?2.

O Hospital Pulido Valente prevê voltar a disponibilizar consultas de geriatria?3.

Qual a resposta que está a atualmente a ser providenciada aos utentes que estavam a ser

acompanhados na consulta de geriatria do Hospital Pulido Valente?

4.

Palácio de São Bento, 20 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)



Deputado(a)s

MARIANA MORTÁGUA(BE)

ISABEL PIRES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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