
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:

Por mais do que uma vez, o Grupo Parlamentar do CDS-PP questionou, por escrito, a Senhora

Ministra da Saúde sobre o Centro Oncológico de Viseu, sem que a Senhora Ministra se

dignasse responder.

Hoje, 11 de junho, em comunicado conjunto, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro (FNAM),

o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Secção Regional do Centro da Ordem dos

Médicos denunciam a rutura do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu

(CHTV), estando em risco a Cirurgia Oncológica.

Trata-se, como aliás já é do conhecimento público há algum tempo, de um serviço com

deficiência de recursos humanos e limitações ao nível das instalações físicas, que o comunicado

considera «exíguas e indignas para o propósito que cumprem».

Tal como se refere, são anualmente operados no CHTV cerca de «350 doentes com patologia

oncológica do aparelho digestivo, 160 doentes com cancro da mama e ainda doentes

oncológicos do foro ginecológico e urológico. Todos estes doentes necessitam de orientação em

Consulta de Decisão Multidisciplinar, em que o Oncologista Médico é um elemento central.

Muitos destes doentes necessitam de quimioterapia, sendo que a qualquer momento se

encontram a realizar quimioterapia endovenosa no CHTV centenas de doentes».

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu é uma instituição de saúde de referência na Região Centro,

sendo que serve ainda uma parte de municípios que, integrando o distrito de Viseu, estão

ligados à Região Norte.

Aquele Centro Hospitalar (que serve uma população de mais de 266 mil habitantes) sendo uma

unidade central tem, necessariamente, que ser dotado de uma série de recursos técnicos e

humanos que lhe permitam responder às exigências.

E se «à custa da abnegação dos médicos Oncologistas e do esforço da equipa multidisciplinar,

todos os doentes oncológicos do CHTV têm sido, até agora, orientados e tratados de acordo

com a mais recentes recomendações internacionais», neste momento a situação atingiu «o

ponto de rutura».

Os médicos oncologistas do CHTV «assumem a incapacidade de garantir a consulta e

tratamentos de quimioterapia para novos doentes. Esta situação limite, já previsível desde há



vários meses, levou a que nas últimas semanas os doentes com necessidade de iniciar

quimioterapia estejam em suspenso à espera de uma solução. Quimioterapia essa que tem uma

janela limite de eficácia».

O comunicado refere também que «a consulta de decisão multidisciplinar e uma terapêutica

integrada dentro da mesma instituição são pressupostos de qualidade na abordagem do doente

oncológico». Por isso, «os cirurgiões deste Centro Hospitalar assumiram já perante a Direção

Clínica a sua indisponibilidade para levar a cabo qualquer intervenção cirúrgica do foro

oncológico, que não cumpra estes pressupostos».

Para estes doentes oncológicos, na casa das centenas, na sua maioria debilitados física e

psicologicamente, é incomportável a realização de múltiplas viagens para que possam, noutra

unidade hospitalar, receber o tratamento que necessitam e a que têm direito.

Ao longo dos últimos anos, sucessivos estudos confirmaram que seria positivo avançar-se com

a criação de uma unidade de radioterapia no CHTV. Isto permitiria acesso, e um benefício

clínico, para muitos que pela natureza do seu estado de saúde sentem dificuldades nas

deslocações para outras unidades de saúde, com aquela valência.

Para lá de este investimento ter um consenso alargado em toda a região, seria de esperar que

um Centro Hospitalar com indicadores de excelência a nível nacional, e com uma

recomendação feita num estudo de 2012 pela Entidade Reguladora da Saúde, pudesse ser o

escolhido para a localização do investimento.

Infelizmente, nos últimos meses são várias as notícias sobre o eventual abandono do projeto do

Centro Oncológico de Viseu.

Acresce que foi recentemente tornado público que, no âmbito do Programa de Investimentos na

Área da Saúde (PIAS) – programa de mais de 90 milhões de euros em investimentos nos

hospitais do SNS -, dez hospitais vão beneficiar de investimentos e, na lista publicada, não

consta a criação de uma unidade de radioterapia no CHTV.

Ora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP teme que o Governo tenha, de facto, abandonado este

projeto que seria da maior relevância para a população e cujo atraso está a prejudicar

gravemente os doentes oncológicos servidos pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

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;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, 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:

Confirma V. Exa. a rutura do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu?•

Confirma V. Exa. que esta rutura coloca em risco a Cirurgia Oncológica no CHTV?•

Considera V. Exa. digno obrigar doentes oncológicos, debilitados física e

psicologicamente, a fazer múltiplas viagens para poder receber os tratamentos de que

necessitam e a que têm direito?

•

Está V. Exa. em condições de garantir que outros hospitais da Região Centro,

nomeadamente os de Coimbra, têm capacidade para acolher os doentes que deveriam

ser tratados em Viseu?

•

O que é que falta para solucionar definitivamente o problema do Serviço de Oncologia do

Centro Hospitalar Tondela-Viseu e garantir a estes doentes o acesso à prestação de

cuidados de saúde com a qualidade que lhes é devida, o que claramente não se está a

verificar?



Palácio de São Bento, 11 de junho de 2019

Deputado(a)s

HELDER AMARAL(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(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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