ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça - se
REQUERIMENTO

X

PERGUNTA

Número
Número

/

(

.ª)

885 / XV (

1 .ª)

Publique - se
2022-11-21
O Secretário da Mesa
Palmira
Maciel
(Assinatura
Qualificada)

Digitally signed by
Palmira Maciel
(Assinatura
Qualificada)
Date: 2022.11.21
15:08:05 +00:00
Reason:
Location:

Assunto: Ambulância SIV de Mogadouro inoperacional por falta de técnicos de Emergência préhospitalar
Destinatário: Ministro da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Bloco de Esquerda teve conhecimento de que a ambulância de Suporte Imediato de Vida
(SIV) de Mogadouro, no distrito de Bragança esteve inoperacional entre as 20 horas do dia 25 e
as 8 horas de dia 26 de outubro devido à falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, por
terem já atingido o limite do trabalho extraordinário, e não conseguirem encontrar soluções para
suprir a falta de técnicos.
A ambulância SIV abrange os concelhos de Mogadouro, Miranda do Douro, Vimioso, Freixo de
Espada à Cinta e Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, ativa desde 2012 e sempre em
atividade até este caso.
A tripulação da Ambulância de Suporte Imediato de Vida é constituída por um Enfermeiro e um
Técnico de Emergência Pré-hospitalar. Ao nível dos recursos técnicos tem a carga de uma
Ambulância de Suporte Básico de Vida, acrescida de um monitor-desfibrilhador e diversos
fármacos. O equipamento das SIV permite a transmissão de eletrocardiograma e sinais vitais,
segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
A paragem deste equipamento causou grande transtorno na população do concelho de
Mogadouro, João Palas diretor do Serviço de Urgência Básica, afirmou à imprensa, que a
situação provocou constrangimentos no atendimento dos doentes, que ficaram privados de um
serviço médico diferenciado e único no sul do distrito de Bragança.
O Bloco de Esquerda entende que a situação particularmente grave. A ambulância SIV de
Mogadouro tem uma grande abrangência territorial, onde o hospital mais próximo (Bragança)
fica em alguns casos a mais de 100 km de distância e com uma população envelhecida.
Defendemos, que é através da contratação de profissionais, da valorização das suas carreiras
que garantimos um serviço de qualidade e a sua capacidade de resposta no terreno.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Digitally
signed by
Florinda
Gustavo
Behr
Veiga
(Assinatura
Qualificada)
Date:
2022.11.18
2022.11.21
13:52:18
15:24:59
+00:00
Reason:
Location:

Florind
Gustav
o Veiga
a
Behr

Ministro da Saúde, as seguintes perguntas:
1 – O Governo teve conhecimento da situação?
2 – Está o Governo disponível para a revisão imediata do índice remuneratório e de dar início ao
processo negocial da revisão da carreira?
3 – Que medidas vai tomar o Governo para que não volte a ambulância SIV de Mogadouro a
ficar inoperacional?
4 – Tem o Governo conhecimento de situações similares no distrito de Bragança?

Palácio de São Bento, 18 de novembro de 2022
Deputado(a)s
CATARINA MARTINS(BE)
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