
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:

Várias notícias dão conta de que alguns dos hospitais do distrito de Setúbal têm tido os seus

serviços de urgência encerrados, ou não têm estado a aceitar doentes, e outros têm estado em

sobrelotação.

Das queixas vindas a público, realçam os elevadíssimos tempos de espera, nalguns casos a

chegar às 12 horas, com várias dezenas de doentes em salas e corredores sobrelotados com

macas ou, inclusive, à espera dentro das ambulâncias à porta dos serviços.

Segundo dados do Portal do SNS de quinta-feira, dia 3 de janeiro, os tempos de espera em

alguns hospitais eram superiores a seis horas para os casos considerados não graves.

A 31 de dezembro de 2018, o jornal Público noticiava que os “Hospitais não estão preparados

para pico forte de gripe”, declaração sustentada pelos bastonários das ordens dos Médicos e

dos Enfermeiros.

Hoje mês, dia 4 de janeiro, o presidente da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo

recomendou aos Centros de Saúde de Lisboa o alargamento dos horários e o reforço de

equipas, tendo em conta o congestionamento das urgências de muitos hospitais. No entanto,

nada é referido quanto ao distrito de Setúbal.

O CDS-PP encara estes factos com preocupação, considerando ser absolutamente necessário

e prioritário assegurar tanto o acesso à saúde, como a qualidade da prestação de cuidados de

saúde à população, independentemente da vaga de frio ou da época mais acentuada de

síndrome gripal.



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:

1- Está V. Exa. em condições de garantir que está a ser assegurado o acesso à saúde por

parte da população do distrito de Setúbal?

2- Está V. Exa. em condições de garantir que está a ser assegurada a qualidade da

prestação de cuidados de saúde à população servida pelos hospitais do distrito de

Setúbal?

Palácio de São Bento, 7 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(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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