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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A deterioração da situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região

do Algarve, sendo atualmente já indesmentível, constitui também, porventura, uma das mais

flagrantes evidências do falhanço da governação do Partido Socialista no setor da Saúde nos

últimos sete anos.

Um claro exemplo disso pode ser encontrado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve

(CHUA), particularmente no Hospital de Faro, onde, no final de novembro de 2022, segundo

dados do Portal do SNS (Transparência), se registavam elevados tempos de espera em

diversas especialidades médicas, designadamente:

Cardiologia: 667 doentes em espera e 506 dias de espera;•

Ginecologia e Apoio à Fertilidade: 104 doentes em espera e 849 dias de espera;•

Neurocirurgia: 996 doentes em espera e 243 dias de espera;•

Oftalmologia: 5.321 doentes em espera e 775 dias de espera;•

Reumatologia: 391 doentes em espera e 351 dias de espera.•

Ao que se acaba de referir acresce ter sido este fim de semana noticiado que o serviço de

urgência de pediatria do Hospital de Faro registou fortes constrangimentos, designadamente no

respetivo serviço de urgência pediátrica.

Com efeito, trata-se do único Hospital da região do Algarve com atendimento hospitalar

especializado em pediatria no fim de semana, dado que o serviço de urgência do Hospital de

Portimão, unidade também integrada no CHUA, não dispõe de especialistas de pediatria ao fim

de semana

Deste modo, as crianças que acorreram ao respetivo serviço de urgência e às quais foi atribuída

pulseira ‘laranja’ – isto é, que foram consideradas como doentes muito urgentes – tiveram,

segundo referem as mesmas notícias, de esperar cerca de seis horas para serem atendidas,

encontrando-se então dezenas de crianças a aguardar vez nas urgências, incluindo um recém-



nascido, que terá aguardado perto de duas horas. Foi igualmente referido que entre as

mencionadas crianças, estariam algumas com suspeitas de sarampo e varicela sem que se

encontrassem devidamente isoladas, apesar de tal ser obrigatório.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo

assinados, por intermédio de V.ªEx.ª, apresentar ao Senhor Ministro da Saúde as seguintes

perguntas:

Que medidas vai o Governo tomar para reduzir o número de utentes em espera por consultas

no Hospital de Faro e com que metas concretas e calendarizadas?

1.

Quantos pediatras trabalham atualmente no Centro Hospitalar Universitário do Algarve – e

com que vínculo jurídico – e quantos prevê o Governo que sejam este ano contratados para o

CHUA – e a que título?

2.

Como justifica o Governo que se encontrassem, este fim de semana, no serviço de urgência

do Hospital de Faro crianças com suspeitas de sarampo e varicela, sem que se

encontrassem devidamente isoladas, apesar de tal ser obrigatório?

3.

Que medidas vai o Governo tomar para que a situação descrita na questão anterior não se

volte a repetir?

4.

Palácio de São Bento, 25 de janeiro de 2023
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