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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

D REQUERIMENTO , Número /XIO

[gI PERGUNTA Número,36))/XI(2a)

Assunto: ServiçodeAngiologiae CirurgiaVasculardoCentroHospitalardoAltoAve,
E.P.E.

Destinatário:MinistériodaSaúde.

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiada República

Considerandoque:

1- Atravésdodocumentoemanexo,o CDS-PPteveconhecimentoque,desdeDezembrode2010,o
DirectordoServiçodeAngiologiae CirurgiaVasculartemalertadoo DirectorClínicodoCentroHospitalar
doAltoAve,E.P.E.para"anãoreposiçãodematerialbásicoparaomovimentocirúrgico".

2 - Afirmao Directordo Serviçode Angiologiae CirurgiaVascularque"actualmentehá rupturade
stock,nomeadamentede prótesesarteriaise catetersde Fogarty.Tal situaçãocolocaem risco de
amputaçãoe vidadedoentescomisquemiacríticae necessidadederevascularização".

3 - OCDS-PPentendequeo queseestáa passarnoServiçodeAngiologiae CirurgiaVascularé de
talmaneiragrave,queurgeumaintervençãoimediatadatutela.

4 - Nãoaceitamo~,deformaalguma,quepormotivosdeordemorçamental,secoloquedoentesem
riscodeamputaçãoe emriscodevida.

Tendopresenteque:

- Nostermosdodispostonoart.o156,alínead) da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesa,é direitodos

Deputados"requerere obter do Governoou dos órgãos de qualquerentidadepública os elementos,

informaçõese publicaçõesoficiaisqueconsideremúteisparao exercíciodomandato";

- Nostermosdoart.o155,no3da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesae doart.o12,no3do Estatutodos

Deputados"todasas entidadespúblicasestãosujeitasao devergeralde cooperaçãocom os Deputados
no exercíciodassuasfunçõesoupor causadelas";

Expeça-se

Publique-se
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- Nos tennos do disposto no art.0229;n01do Regimento da Assembleia da República, as perguntas

apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intennédio do Presidente da Assembleia da República

com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder confonne o disposto no n03do mesmo

preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados,vêm requerer à Senhora Ministrada Saúde, por
intennédiode VossaExcelência,nostennos e fundamentosque antecedem,o seguinte:

1 - Já tem V. Exa. conhecimento da grave situação descrita pelo Director do Serviço de
Angiologiae CirurgiaVasculardo Centro Hospitalardo AltoAve, E.P.E.?

2 - Que medidas vai V.Exa.tomar para providenciar a reposição imediata do stock em falta

naquele Serviço?

3-O que pretende V.Exa.fazer se, consequência desta ruptura de stock, denunciada desde

Dezembrode 2010,morrer ou for amputado algum doente deste Serviço Clínico?

4 - Não entende que V. Ex. que é imprescindível a abertura de um inquérito para apurar
responsabilidade?

5 - Estando esta comunicação interna datada de 09 de Fevereiro de 2011e, para alémdo
DirectorClínico,tendo ido com conhecimento para outros Directores e para o Presidente
do Conselho de Administração,não entende V. Ex.que a responsabilidade primeiradesta

situação é deste responsável e que devem ser tiradas as respectivas consequências desta
gravosa situação?

Paláciode SãoBento, 25de Marçode 2011. Deputado(a)s:
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Exmo. Senhor
DirectorClínico
Df. CartaSGuimarães
Centro HospitalarAltoAve. E.P.E.

Guimarães, 09 de Fevereiro de 20~1. .
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.,Exmo. Sr. Dr_.

o Senriço de AngioIogia e Cirurgia VascuIar nos últimos dois meses tem
continuadamente alertado as pessoas responSáVeis"para a não
reposiçãode materialbásicopara o movimentocirúrgico.

Actualmente há ruptura de stock."nomeadamente de próteses arteriais e
cateters de Fogarty. Tal situação coloca em risco de amputação e vida
doentes com isquemia aitica e necessidade de revascuIarizaçã.

A partir deste momento o serviço entende que fez tudo ao seu alcance
para resolver o problema e deixa de sentir-5e respoosáveI por qualquer
consequência clínica decorrente da situação atrás referida.

Com os methores ~os.
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Com ~-'~.{.eSidente do C.A: (Or. Ant6nJo Barbosa), Gestar
de R~ Cirúrgica(Dr.Joaquim Barbosa); Directordo Bloco
Operatório (Dr. Inácio Marfins); Ent. Chefe Bloco 'Ç>peratóIjo(Enf.
Américo lopes); DireotQtaqo" S8rviç0.:de Aprovisionamento(Dr.a
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