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Assunto: Espera de oito horas nas urgências do hospital de Aveiro  

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda tomou conhecimento de elevados tempos de espera nas urgências do hospital Infante 

D. Pedro, concelho de Aveiro. Utentes com pulseira amarela – que foram, portanto, triados como doentes 

urgentes e deveriam ser atendidos no prazo de uma hora - tiveram que esperar 7h ou mais para serem 

vistos por um médico. 

Estes tempos de espera são inadmissíveis, principalmente quando se tratam de casos triados como 

urgentes. 

Uma das explicações dada para este tempo de espera tem a ver com o facto de um dos médicos ter ido 

acompanhar um doente até Coimbra, pelo que a equipa que estava a garantir as urgências ter ficado com 

menos um profissional. 

Ainda que tal tenha acontecido desta forma, a explicação não é suficiente, nem é aceitável que sempre que 

um médico tenha que se ausentar (mesmo que em trabalho) o tempo de espera dispare, deteriorando-se a 

prestação de cuidados de saúde e colocando em risco a atividade assistencial e os próprios utentes, 

nomeadamente os triados com maior grau de urgência. 

É necessário garantir que estes episódios não se repetem. Queremos um SNS forte e eficaz e isso não é 

possível com esperas de horas nas urgências. 

É necessário que o Ministério averigue as causas deste episódio, pedindo responsabilidade à administração 

do Centro Hospitalar. 

É necessário garantir equipas com dimensão adequada no serviço de urgências e, sempre que um médico 

tenha que se ausentar, garantir que a equipa não fica desfalcada. 

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 questões: 

 

1. Tem conhecimento desta situação? 

2. A que se ficou a dever os tempos de espera registados nas urgências do hospital de Aveiro? 

3. Quão recorrentes têm sido estes episódios? 
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4. Quais as medidas imediatas que foram tomadas para evitar novos episódios deste tipo? 

5. De que forma é que a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga vai acautelar e garantir 

equipas com dimensão suficiente no serviço de urgências? 

Palácio de São Bento, 30 de setembro de 2016. 

 

O deputado 

 

 


