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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Ruptura no serviço de Urgências do Hospital S. Sebastião, Santa Maria da Feira 

Destinatário: Ministério da Saúde 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

As urgências do Hospital S. Sebastião, concelho de Santa Maria da Feira, entraram em rutura nos últimos 

dias. Vários utentes e notícias públicas relatam esperas que ultrapassam as 6h, 7h e 8h; as mesmas fontes 

relatam que era bastante evidente não existirem profissionais em número suficiente para conseguir dar 

resposta aos doentes. 

 

Por altura do Natal, aquando de rupturas semelhantes noutros hospitais – caso do Amadora-Sintra – o 

Ministro da Saúde disse que iria tomar medidas para que estas situações não ocorressem nos hospitais 

públicos. Ora, passaram-se apenas quatro ou cinco dias e ela voltou a acontecer no Hospital S. Sebastião. 

É, por isso, imperativo que o Governo explique e justifique a situação que é da maior gravidade. 

 

Têm sido recorrentes as denúncias de falta de pessoal no Hospital S. Sebastião, desde a falta de 

enfermeiros apontada pela própria Ordem, à falta de médicos no circuito de cuidados intermédios e cuidados 

intensivos. A cada denúncia o Governo responde que resolverá a situação, mas o que é certo é que, ano 

após ano, repetem-se as mesmas situações de ruptura em serviços fundamentais para aquele que é o 

Hospital central do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.  

 

Estamos a falar de um serviço de urgência que não consegue dar resposta à procura, obrigando os doentes 

a esperarem horas a fio (muitas vezes sem as devidas condições por falta de cadeiras e macas) sem que 

lhes sejam prestados quaisquer cuidados médicos. 

 

O Bloco de Esquerda defende um serviço nacional de saúde de qualidade e de acesso fácil e universal a 

quem precise dele; não podemos, por isso, aceitar episódios como os que ocorreram no hospital S. 

Sebastião. Não podemos ter hospitais sem recursos suficientes para dar resposta aos doentes; temos que 

ter hospitais de qualidade onde não se espere uma noite inteira para se ser atendido numa urgência. São 

precisas respostas e medidas imediatas por parte do Governo. 

Perante esta situação e 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 
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Ministério da Saúde, as seguintes perguntas: 

1. Depois de ter declarado que as situações de ruptura nos serviços de urgências dos hospitais 

públicos, seriam resolvidas, como justifica esta situação no hospital S. Sebastião? 

2. Às denúncias passadas feitas pela Ordem dos Enfermeiros e por médicos do próprio hospital que 

alertavam para a falta de profissionais, o Governo respondeu sempre dizendo que iria resolver as 

situações. Essas situações de falta de pessoal foram efetivamente resolvidas? 

3. Não considera que é necessário contratar mais pessoal para o Hospital S. Sebastião e para o Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, de forma a que a população possa ter acesso a um serviço 

público de saúde de qualidade? 

 

Palácio de São Bento, 05 de janeiro de 2015. 

 

O deputado 

 

 

 


