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Grupo Parlamentar

     

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 853 / XIV / 2ª

Recomenda ao Governo que crie uma Via Verde Saúde

Exposição de Motivos

A pandemia de COVID-19 levou a uma suspensão do regular funcionamento da atividade 
assistencial, seja por despacho seja por decorrência do congestionamento dos serviços, 
agravando as dificuldades, pré-existentes, de acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
É urgente dar resposta atempada e adequada a todos os “doentes COVID” mas é cada vez mais 
crítico não deixar para trás os “doentes não COVID”.

Segundo o Portal da Transparência do SNS, entre janeiro e novembro de 2020, e em comparação 
com o período homólogo, ficaram por realizar:

 1.198.146 atos presenciais nos hospitais – 541.165 primeiras consultas e 656.981
consultas subsequentes;

 112.444 cirurgias;
 1.641.351 episódios de urgência;
 612.885 consultas médicas presenciais nos Cuidados de Saúde Primários;
 303.611 contactos de enfermagem presenciais nos Cuidados de Saúde Primários;
 Cerca de 9 milhões de exames complementares de diagnóstico e terapêutica (até 

setembro);
 119.045 mamografias (até outubro).

O CDS-PP tem vindo reiteradamente a alertar para que é essencial garantir o acesso universal e 
equitativo à saúde, reduzindo os tempos de espera e impedindo que se espere mais do que o 
TMRG estabelecido. Neste sentido, temos vindo a propor medidas estratégicas para combater 
as listas de espera, para as reduzir e promover a melhor resposta aos utentes e a eficiência global 
do sistema, ao mesmo tempo criando incentivos no SNS para responder a tempo e horas.

Mas não tem sido só o CDS-PP a chamar a atenção para o gravíssimo problema que o SNS está 
a atravessar, sem capacidade de resposta para todas as necessidades. Nos últimos meses têm 
sido recorrentes as notícias de diversos hospitais do SNS que estão sob grande pressão, nos seus 
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limites máximos de capacidade de resposta, em consequência do aumento de casos de COVID-
19 a que temos vindo a assistir, com o consequente aumento de internamentos.

Para além destes internamentos por COVID-19 não podemos esquecer os internamentos por 
outras causas não COVID que não podem, conforme já referimos, ficar sem resposta.

A este propósito relembramos a carta aberta dirigida, em outubro, à Senhora Ministra da Saúde, 
subscrita pelo atual e cinco antigos Bastonários da Ordem dos Médicos, onde apelaram de forma 
expressiva a que seja criado um plano de recuperação da atividade do SNS, contratualizando 
com os setores social e privado. Nela lia-se: «Não há tempo a perder, sra. ministra. Este é o 
momento do SNS. É o momento do SNS liderar uma resposta global, envolvendo, de acordo com 
as necessidades dos doentes, os setores privado e social, que permita aumentar o acesso a todos 
os cuidados de saúde com uma resposta inequívoca a todos os doentes (covid, não covid e gripe 
sazonal) e, através de programa excecional alargado, recuperar as listas de espera e os 
potenciais doentes “perdidos”. (…)».

Também a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) tem vindo a alertar
para a necessidade imperativa de não se deixar os doentes não covid para trás. No estudo 
“Acesso a cuidados de saúde em tempos de pandemia”, realizado em parceria com a GFK Metris, 
entre as suas diversas conclusões pode ler-se que “57% dos portugueses consideram que a 
pandemia dificultou o acesso a cuidados de saúde” e que “692 mil portugueses não realizaram, 
durante a pandemia, uma consulta médica que estava marcada; a quase totalidade das 
consultas não realizadas foi desmarcada pelas unidades de saúde”. Aliás, o mote do Movimento 
Saúde em Dia, criado pela APAH e a Ordem dos Médicos em parceria com a Roche, é muito claro: 
“A Covid-19 abalou todo o mundo e, com ele, os seus sistemas de saúde, forçados a 
ajustamentos e adaptações. A pandemia colocou num plano secundário outras doenças. 
Reduziram-se consultas, cirurgias, exames e diagnósticos. Mas a saúde é muito mais do que 
Covid-19 e as outras doenças não podem ser desvalorizadas.”

Se dúvidas houvesse, está agora à vista de todos que o SNS, por si só, não conseguirá ultrapassar 
este período de tremenda dificuldade. Não contratualizar cuidados de saúde com os setores 
social e privado é, paradoxalmente, asfixiar o SNS. Mas sobretudo, é impedir o acesso de todos 
os cidadãos portugueses aos cuidados de saúde de que precisam, em tempo útil. Sem que tenha 
de ser assim. Ignorar estes apelos, repetidos e insistentes, significa tomar uma decisão errada 
que lesa – e de forma potencialmente gravosa - todos os portugueses.

Neste sentido, e consistente com as suas anteriores propostas – sempre rejeitadas pela
Esquerda -, o CDS-PP reitera a necessidade de criar um processo que, sempre que ultrapassado 
o TMRG, assegure aos utentes a liberdade de aceder a esses cuidados de saúde em qualquer 
outro hospital à sua escolha, seja do setor público, social ou particular. À semelhança, aliás, do 
que acontece para as cirurgias com o SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para 
Cirurgia), criado em 2004.

Em sede de Orçamento do Estado para 2021, o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou uma 
proposta precisamente neste sentido. No entanto, foi rejeitada com os votos contra do PS, BE, 
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PCP, PEV, Deputada Ninsc JKM e com a abstenção da Deputada Ninsc Cristina Rodrigues.

Infelizmente o tempo está a dar-nos razão e, com os mais recentes números de casos positivos 
de COVID-19 no nosso país – 10.027 casos registados e 91 mortes no dia de ontem, e 9.927 casos 
registados e 95 mortes, hoje -, o SNS está efetivamente em ruptura. Os especialistas são 
unânimes ao afirmar que a terceira vaga da pandemia vai ser maior e mais difícil de controlar. A 
Senhora Ministra da Saúde já admitiu que o SNS vive uma “fase de imensa pressão”, que 
estamos “perante uma tendência de crescimento de casos” e que “os próximos dias vão ser 
muito duros”. Tanto assim é que, ainda ontem, deu orientações aos hospitais de Lisboa e Vale 
do Tejo para suspender a atividade assistencial programada não urgente e que “todos os 
hospitais devem, de imediato, escalar os seus planos de contingência para o nível máximo”.

O CDS-PP entende que a situação pandémica em Portugal é muito grave, está descontrolada e
Governo tem de tomar medidas urgentes e eficientes para dar resposta aos doentes COVID mas, 
também, aos doentes não COVID para que não fiquem, mais uma vez, para trás. Esquecidos e 
sem acesso aos cuidados de saúde a que legal e constitucionalmente têm direito.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados
do Grupo Parlamentar do CDS-PP abaixo assinados apresentam o seguinte Projeto de Resolução:

Nos termos da alínea b) do artigo 156º da Constituição e da alínea b) do nº 1 do artigo 4º do 
Regimento, a Assembleia da República recomenda ao Governo que:

Quando ultrapassado o Tempo Máximo de Resposta Garantido para primeira consulta de 
especialidade e exames complementares de diagnóstico e terapêutica no Serviço Nacional de 
Saúde, crie um processo que assegure aos utentes a liberdade de aceder a esses cuidados de 
saúde em qualquer outro hospital à sua escolha, seja do setor público, social ou privado.

Palácio de São Bento, 07 de Janeiro de 2021.

Os Deputados do CDS-PP,
Ana Rita Bessa
Telmo Correia

Cecília Meireles
João Almeida

João Gonçalves Pereira


