
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 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento da existência de espera de muitos meses para acesso

a tratamento de desintoxicação por parte de utilizadores de álcool.

Quem procura iniciar tratamento por iniciativa própria pode dirigir-se a uma unidade de cuidados

de saúde primários ou a uma das estruturas especializadas em tratamento dos comportamentos

aditivos e dependências da sua zona de residência.

Depois deste primeiro contato, o utilizador é informado que o seu processo foi elaborado e

entregue e que deve aguardar resposta para iniciar o tratamento. Acontece que existem já

muitos casos de pessoas que esperam há seis meses ou mais para iniciar o tratamento.

Sabemos que a dependência de álcool pode desestruturar o indivíduo, as suas relações

pessoais e a sua vida social. Sabemos ainda que o abuso de álcool está relacionado com um

elevado número de sinistros rodoviários e com a prevalência de várias doenças, com destaque

para as do fígado.

A procura de tratamento por iniciativa própria para combater a dependência do álcool é um

passo importantíssimo e que deve se incentivado com respostas rápidas, de forma a evitar que

as pessoas abandonem esta sua decisão.

As denúncias que chegaram ao Bloco de Esquerda apontam exatamente no sentido contrário.

Obrigar estas pessoas a esperar seis meses ou mais desde o momento em que tomam a

decisão de procurar ajuda até ao momento em que efetivamente iniciam tratamento é

completamente contraproducente.

Tendo em conta a situação que aqui se expõe o Bloco de Esquerda considera ser urgente que o

Ministério da Saúde averigue o que se está a passar e que dê informações sobre o assunto ao

Bloco e ao Parlamento.



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

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

Tem conhecimento desta situação?1.

Quais as razões para que tal aconteça?2.

Qual o tempo médio de espera, no país, para início do tratamento de dependência de álcool?3.

Qual o tempo, em cada região do país, que decorre entre a procura de tratamento e o início

efetivo do tratamento?

4.

Que medidas serão tomadas pelo Governo para melhorar as respostas e reduzir

significativamente o tempo de espera para tratamento da dependência de álcool?

5.

Palácio de São Bento, 9 de outubro de 2017

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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