
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:

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP que o Serviço de Pneumologia do

Hospital dos Covões (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – CHUC) vai encerrar no

final deste mês, não estando já a aceitar qualquer internamento.

Segundo a informação que nos foi transmitida, todos os doentes oncológicos do Hospital dos

Covões passarão a ter de se deslocar para o edifício São Jerónimo do Hospital da Universidade

de Coimbra (também pertencente ao CHUC), para poderem realizar os seus tratamentos em

Hospital de Dia.

Acontece que esta Unidade do Hospital da Universidade de Coimbra já estará sobrelotada e

sem condições para conseguir dar resposta de qualidade a todos estes utentes vindos do

Hospital dos Covões, que passarão a ter de receber.

Apesar das dificuldades sentidas no Hospital dos Covões, toda a equipa de profissionais de

saúde sempre deu o seu melhor para que os doentes oncológicos fossem tratados da melhor

forma e com a maior qualidade. Não se percebe, portanto, porque motivo vai este Serviço de

Pneumologia encerrar de repente, aparentemente, sem uma prévia e adequada transição e,

pior, para uma unidade que manifestamente não reunirá as condições necessárias para

conseguir assegurar a estes doentes oncológicos tratamentos de qualidade, pois já está

sobrelotada.

Neste sentido, entendemos ser da maior pertinência obter um esclarecimento por parte da

Senhora Ministra da Saúde.

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 Grupo Parlamentar 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 Serviço de Pneumologia do Hospital dos Covões (Centro Hospitalar e

Universitário de Coimbra – CHUC) vai encerrar no final deste mês?

2.Confirma V. Exa, que já não estão a aceitar qualquer internamento?

3.Confirma V. Exa. que todos os doentes oncológicos do Hospital dos Covões passarão a ter de

se deslocar para o edifício São Jerónimo do Hospital da Universidade de Coimbra, para

poderem realizar os seus tratamentos em Hospital de Dia?

4.Confirma V. Exa. que a Unidade do edifício São Jerónimo do Hospital da Universidade de

Coimbra já está sobrelotada e sem condições para conseguir dar resposta de qualidade a todos

os utentes vindos do Hospital dos Covões?

5.A confirmarem-se estas informações, porque motivo vai o Serviço de Pneumologia do Hospital

dos Covões encerrar?

6.Que medidas foram tomadas prévia e atempadamente para assegurar que esta transição de

doentes do Hospital dos Covões para a Unidade do edifício São Jerónimo será feita com toda a

garantia de que os doentes oncológicos continuarão a ser tratados atempadamente e com todas

as condições de qualidade?

7.Assegura V. Exa. que a Unidade do edifício São Jerónimo do Hospital da Universidade de

Coimbra não está já sobrelotada e que tem todos os meios humanos e técnicos para dar

resposta atempada e de qualidade a estes novos doentes que vão passar a receber?

8.Está V. Exa. em condições de assegurar que com esta mudança nenhum doente oncológico

será prejudicado na realização dos seus tratamentos?

Palácio de São Bento, 27 de agosto de 2019

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(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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