
1

Grupo Parlamentar

Exmo. Senhor Presidente

da Comissa�o Parlamentar de Saú� de

Depútado Anto� nio Malo�  de Abreú

S. Bento, 21 de setembro de 2022

Assunto:  Aúdiça�o  do  Ministro  da  Saú� de  sobre  encerramento  de  maternidades  e

úrge$ncias de obstetrí�cia/ginecologia no Serviço Nacional de Saú� de 

Perante os inú� meros problemas existentes no fúncionamento de úrge$ncias e blocos de

partos, o Governo decidiú nomear úma Comissa�o de Acompanhamento qúe prodúzisse

propostas para últrapassar esses mesmos problemas. 

Tem sido notí�cia qúe a Comissa�o de Acompanhamento ja�  tera�  conclúí�do o docúmento a

entregar ao Governo e qúe entre as propostas estara�  a concentraça�o de respostas na

a� rea da obstetrí�cia e ginecologia, o qúe representara�  o encerramento de algúns serviços

em va� rios hospitais do paí�s.

De facto, essa hipo� tese tem sido veicúlada insistentemente de forma pú� blica:

No iní�cio de setembro o coordenador da Comissa�o de Acompanhamento, Diogo Ayres de

Campos,  disse qúe  “a curto prazo, não estou a ver outra alternativa senão concentrar

recursos para fazer face a esta dificuldade que há em ter as equipas completas”1.  Isto

porqúe, segúndo o mesmo coordenador, faltam cerca de 200 especialistas no SNS e seria

necessa� rio qúe as carreiras e as condiço� es de trabalho fossem francamente melhoradas

e tornadas mais atrativas. 

Mais  recentemente foi  tornado pú� blico qúe no docúmento a entregar ao Governo se

preve$  o  encerramento  da  maternidade  de  Famalica�o.  Qúestionado  sobre  o  assúnto,

Diogo Ayres de Campos na�o so�  admitiú esta possibilidade como admitiú o encerramento
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de  oútras  maternidades,  voltando  a  referir  qúe  “todo  o  problema  tem  a  ver  com  os

recursos, se não houvesse dificuldades com os recursos, provavelmente não estávamos a

pensar em sugerir, concentrar esses mesmos recursos”2.

O problema essencial  e� ,  por isso,  a falta de profissionais e, acima de túdo, a falta de

medidas  para  a  captaça�o,  contrataça�o  e  fixaça�o  de  me�dicos  especialistas  e  oútros

trabalhadores  da  saú� de  necessa� rios  para  garantir  o  pleno  fúncionamento  de

maternidades e úrge$ncias. 

A sitúaça�o de falta de profissionais na a� rea de obstetrí�cia e ginecologia na�o e�  nova e o

Governo nada fez para melhorar a sitúaça�o simplesmente porqúe na�o qúis. Lembramo-

nos qúe ja�  no vera�o de 2019 se colocoú a possibilidade de encerramento faseado de

úrge$ncias obste� tricas na regia�o de Lisboa e Vale do Tejo. O problema era, mais úma vez,

a falta de profissionais para garantir todas as escalas de fúncionamento destes serviços.

Passaram  3  anos  e  o  Governo  nada  fez,  mantendo-se  assim  a  possibilidade  de

encerramento de serviços do SNS, agora de forma ainda mais generalizada e drama� tica

porqúe pode estender-se a todo o paí�s.

Foi  núm  Governo  do  Partido  Socialista,  na�o  ha�  múitos  anos,  qúe  se  procedeú  ao

encerramento  de  va� rias  maternidades  e  úrge$ncias,  depois  de  tambe�m  se  ter

encomendado  úm  estúdo  a  úma  comissa�o  te�cnica.  E<  preocúpante  qúe  a  cada  novo

problema, a resposta dos Governos seja o encerramento de serviços e na�o o reforço do

SNS,  seja  atrave�s  do  investimento  em  eqúipamentos,  seja  atrave�s  da  contrataça�o  e

melhoria de condiço� es de trabalho dos profissionais de saú� de. 

Esse na�o e� ,  certamente,  o caminho qúe se deve defender para o Serviço Nacional de

Saú� de e na�o  e�  o caminho qúe conve�m a= s  popúlaço� es.  A falta de profissionais na�o  se

resolve com encerramentos. As carreiras na�o sera�o melhoradas com encerramentos. E,

mais importante do qúe túdo, a prestaça�o de cúidados a=  popúlaça�o na�o melhora qúando

se encerram serviços. Múito menos a acessibilidade.

E<  fúndamental  qúe  a  Assembleia  da  Repú� blica  oúça o  Ministro  da Saú� de  sobre  este

assúnto porqúe e�  úrgente qúe o Governo esclareça se concorda com as propostas de

concentraça�o e encerramento de serviços, se vai avançar com estas medidas e qúais os

serviços e popúlaço� es qúe sera�o prejúdicados com tal medida.
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Assim,  o  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  requer  a  audição,  com  caráter  de

urgência,  do  Ministro  da  Saúde  sobre  encerramento  de  maternidades  e  urgências  de

obstetrícia/ginecologia no Serviço Nacional de Saúde.

A Depútada do Bloco de Esqúerda,

Catarina Martins
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