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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No dia 3 de janeiro de 2018, o cidadão AG, com 92 anos, portador do bilhete de identidade

número 0422255, deu entrada no serviço de urgência do Hospital de Cascais, cerca da uma

hora da madrugada. Após acompanhamento, AG teve alta às 16h00; durante todo o tempo em

que esteve no hospital, esteve na sala de espera, numa cadeira de rodas. Quando AG chegou à

Casa de Repouso onde residia foi acionado o INEM que o transportou novamente ao Hospital

de Cascais, onde chegou já sem vida.

AG faleceu no dia 3 de janeiro, uma quarta-feira; todavia, as suas exéquias fúnebres só

puderam ter lugar no dia 12, sexta-feira. Na génese desta situação terá estado a realização da

necessária autópsia. O Hospital de Cascais não agilizou os meios necessários, designadamente

ambulância e devido acompanhamento por parte da GNR, para transportar o corpo para o

Instituto de Medicina Legal em Lisboa onde são realizadas as autópsias.

Esta situação é não só incompreensível como indigna seja para com a pessoa falecida, seja

para com os seus entes queridos que além de terem que lidar com a perda sofrida têm ainda

que gerir a incapacidade do Hospital de Cascais em tratar da autópsia, impossibilitando-os de

proceder às exéquias fúnebres.

O Bloco de Esquerda considera essencial que o Hospital de Cascais esclareça esta situação

bem como que indique se vai proceder à abertura de um inquérito ao acompanhamento que o

utente AG teve durante a sua estadia no serviço de urgência, de onde teve alta para falecer logo

de seguida.

Recorde-se que o Hospital de Cascais é gerido pela Lusíadas Saúde, no âmbito de uma

parceria público privada (PPP), dispondo de urgência ginecológica/obstétrica, geral e pediátrica.

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.

O Hospital de Cascais vai abrir um inquérito ao atendimento providenciado a AG, que teve

alta da unidade hospitalar tendo falecido pouco depois da alta?

2.

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) vai abrir um inquérito ao atendimento

providenciado ao utente AG por parte do Hospital de Cascais?

3.

Como justifica o Hospital de Cascais que um idoso de 92 anos tenha ficado na sala de

espera em cadeira de rodas durante as várias horas em que esteve nesta unidade hospitalar,

no dia 3 de janeiro?

4.

O cidadão AG faleceu no dia 3 de janeiro; as exéquias fúnebres só tiveram lugar no dia 12 de

janeiro devido ao atraso na realização da autópsia. Como justifica o Hospital de Cascais esta

situação?

5.

Como se explica que o Hospital não tivesse meios para transportar o corpo para o Instituto de

Medicina Legal, em Lisboa, para realização da autópsia?

6.

A situação exposta é do conhecimento do gestor do contrato da PPP? Que medidas foram

desencadeadas?

7.

Palácio de São Bento, 20 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

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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