
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:

Com o título “Hospital da Guarda perde equipamento cirúrgico para o cólon”, o Jornal de

Notícias dá conta, na sua edição de dia 19 de março p.p., de que “desde quinta-feira passada

que o Hospital da Guarda está sem efetuar cirurgias ao estômago e cólon por falta de

equipamento de laparoscopia. A empresa Endotécnica, que emprestou o material em 2016,

decidiu removê-lo e deixou o serviço reduzido a um aparelho com 12 anos, parado por estar

obsoleto, mas que ontem de manhã acabou por ser utilizado numa operação à vesícula”.

Em declarações ao jornal, fonte da administração da Unidade Local de Saúde da Guarda

afirmou que está em marcha um concurso público para aquisição de uma nova torre

laparoscópica, concurso que, no entanto, ainda está por publicar na plataforma do Estado.

Entretanto deverá ser feito o aluguer de outro aparelho enquanto não chegar o novo, não se

sabendo, no entanto, quando é que se prevê que esse aluguer seja concretizado e

disponibilizado o aparelho.

De acordo com a notícia, a torre laparoscópica deu entrada no Hospital da Guarda em 2016 e o

seu uso permite uma técnica menos invasiva, que é usada na Guarda em cerca de 400 cirurgias

anuais. Em circunstâncias normais, reduz o tempo da intervenção, de internamento e de

recuperação do doente.

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;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm 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. que o Hospital da Guarda está sem efetuar cirurgias ao estômago e

cólon por falta de equipamento de laparoscopia?

2- Confirma V. Exa. que está a ser usado um aparelho com 12 anos, que tem estado

parado por estar obsoleto?

3- Que medidas está V. Exa. a tomar para resolver esta situação com a máxima urgência?

4- Confirma V. Exa. a intenção de alugar um equipamento enquanto não é adquirido um

novo? Quando estará concretizado o aluguer?

5- Quando será lançado o concurso para aquisição do novo equipamento de laparoscopia

para o Hospital da Guarda?

Palácio de São Bento, 21 de março de 2019

Deputado(a)s

JOÃO REBELO(CDS-PP)

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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