
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:

1 – Segundo relato que chegou ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, uma doente oncológica,

seguida no IPO de Coimbra tinha marcado para o dia 30 de Maio a realização de Ressonância

Magnética (RM), Ecografia Mamária e Mamografia de controlo anual. No entanto, na véspera

dos exames, o IPO de Coimbra contactou a doente avisando que os exames não poderiam ser

realizados e que não tinham previsão de nova data.

2 – No dia 20 de Setembro (4 meses depois), às 12h00, o IPO contactou a doente avisando que

no dia seguinte, dia 21, às 20h00, teria que se apresentar no IPO para realizar os exames.

3 – No dia 21, à hora prevista, a doente apresentou-se no serviço de Radiologia do IPO de

Coimbra, tendo sido informada, naquele momento, que os exames já não iam ser realizados

porque o aparelho de RM tinha avariado. Mais uma vez, não souberam informar a doente

quando o aparelho ia ficar arranjado, nem quando iriam voltar a chamá-la.

4 – Chegou-nos também o relato de que, em Viana do Castelo, uma doente que sofreu um AVC

e estava internada no Hospital de Santa Luzia teve de ser transportada para o Hospital da

Prelada, no Porto, porque o aparelho de RM daquele hospital também estava avariado.

5 – Há muito tempo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem vindo a alertar o Governo para a

necessidade de reparação e/ou substituição de inúmeros equipamentos de Meios

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT). Infelizmente, o caso das RM do IPO de

Coimbra e do Hospital de Santa Luzia são mais dois casos entre os inúmeros em todo o País.

6 – Conforme temos vindo a alertar, a falta de reparação e/ou substituição destes equipamentos

de MCDT levam, evidentemente – e como se tem vindo a verificar -, ao aumento das listas de

espera para a realização de exames mas, também, a diagnósticos tardios o que, em nosso

entender, é muito grave e inaceitável.



7 – Os hospitais vão pedindo sistematicamente autorizações para reparar ou adquirir novos

equipamentos, mas essas autorizações não lhes são concedidas e, como se sabe, a asfixia

financeira em que se encontram os hospitais do SNS é tremenda, não dispondo de verbas para

o poder fazer. Conforme temos vindo a alertar, os Conselhos de Administração dos hospitais

estão “de mãos e pés atados” e quem sofre as consequências desta austeridade encapotada

imposta pelo Governo são os utentes do SNS.

8 – Perante todos estes factos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior

pertinência obter um esclarecimento por parte do Senhor Ministro da Saúde, uma vez que

entendemos ser insustentável e injustificável que os hospitais do SNS continuem com os seus

equipamentos para a realização de MCDT avariados e continuem sem autorização das Finanças

para os reparar e/ou substituir.

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;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – Que justificação apresenta V. Exa. para que uma doente oncológica esteja há mais de

4 meses sem conseguir fazer os exames de controlo de que necessita, por avaria do

aparelho de Ressonância Magnética (RM)?

2 – Tem V. Exa. conhecimento de que o aparelho de RM do Hospital de Santa Luzia, em

Viana do Castelo, também está avariado?

3 - Quais os tempos de espera actuais para a realização destes exames tanto no IPO de

Coimbra, como no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo?

4 – Que medidas pretende V. Exa. tomar, de imediato, para resolver estes problemas?

5 – Em que Hospitais do SNS, e há quanto tempo, os equipamentos de RM estão

avariados e/ou obsoletos e a precisar de reparação ou substituição?

Palácio de São Bento, 26 de setembro de 2018

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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