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Assunto: Paciente morre depois de um fim de semana à espera de intervenção a aneurisma 

cerebral, no Hospital de São José, em Lisboa 

 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exm. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Desde de fevereiro de 2013, após o corte imposto pelo governo PSD/CDS no pagamento de horas 

extraordinárias a todos os funcionários públicos, que o Hospital de São José perdeu a equipa de 

Neurorradiologia de Intervenção que fazia escala ao fim de semana. Já em 2014 o mesmo sucedeu com 

a equipa de Neurocirurgia Vascular. 

Esta situação levou o Bloco de Esquerda a questionar, por diversas vezes, o anterior Governo. 

Entendíamos que esta situação impossibilitava uma resposta imediata e urgente em casos onde é 

imperativo atuar no mais curto espaço de tempo, como é o caso da rutura de um aneurisma cerebral. 

Lembre-se que se acordo com toda a evidência científica publicada nos últimos anos e consensos 

internacionais, após uma primeira rutura de aneurisma o tratamento desse mesmo aneurisma deve ser 

feito o mais precocemente possível, de preferência nas primeiras 24 horas. Este procedimento previne a 

re-hemorragia e permite um tratamento adequado das lesões secundárias que surgem frequentemente 

nas primeiras duas semanas após a rutura.  

Ora, este estado de prontidão na resposta não se coaduna com um hospital onde durante o fim de 

semana não se realiza neurocirurgia vascular. O que realmente acontece no Hospital de São José é 

impensável: todas as pessoas que deem entrada nesta unidade hospitalar com aneurisma a partir de 

sexta-feira às 16h00 terão que aguardar até ao dia útil seguinte para tratar o aneurisma.  

Soube-se que esta espera imposta e o não tratamento imediato de uma situação urgente levou, 

recentemente, à morte de um paciente. No caso, um homem de 29 anos que deu entrada no hospital com 

uma rutura de aneurisma. Este homem deu entrada no hospital no dia 11, mas só no dia 14 seria 

intervencionado porque durante o fim de semana o hospital não tem equipa para realizar a neurocirurgia 

vascular. O paciente em causa não resistiu à espera e acabou por morrer antes da intervenção. 
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O anterior Governo reconheceu, por variadas formas, a insuficiência dos serviços prestados no 

Hospital de São José, mas nada fez para ultrapassar essas insuficiências. Não foram reforçadas as 

equipas, não foram eliminados os cortes impostos ao trabalho extraordinário dos médicos, nem sequer foi 

criada uma solução que passasse pela transferência destes doentes para a Santa Maria. 

Hoje soube-se que toda esta situação foi responsável pela morte de um jovem. Não podemos ter um 

Serviço Nacional de Saúde incapaz de dar as respostas urgentes necessárias ou que nega o auxílio 

imediato a quem dele precisa. 

É preciso, pois, o reforço das equipas de Neurocirurgia Vascular no Hospital de São José, para que 

nunca mais tenhamos que lamentar um caso como o que hoje foi tornado público. 

 

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: 

1. O Governo tem conhecimento da situação exposta? 

2. Que medidas urgentes serão aplicadas, de forma imediata, para que o Hospital de São José volte a 

ter as equipas de neurorradiologia e de neurocirurgia vascular durante os fins de semana? 

3. Quais as unidades hospitalares do país onde existem equipas de neurocirurgia vascular? Destas, 

quais funcionam ao fim de semana?  

4. O Governo considera adequado elaborar uma norma de orientação clínica (NOC) para o tratamento 

e referenciação de doentes com rutura de aneurisma? 

 

Palácio de São Bento, 22 de dezembro de 2015. 

 

O Deputado 

Moisés Ferreira 


