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Assunto: Falta de camas leva a adiamento de cirurgias no Hospital S. Sebastião 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

Depois de vários episódios em que se evidenciava a falta de pessoal e depois de vários relatos dramáticos 

sobre o funcionamento das Urgências no Hospital S. Sebastião, há mais uma notícia que dá conta da absoluta 

necessidade de reforço de pessoal e de restruturação dos serviços hospitalares. 

Sabe-se que este mesmo hospital, localizado em Santa Maria da Feira, e hospital principal do Centro Hospitalar 

de Entre o Douro e Vouga, tem estado a adiar várias cirurgias por falta de camas. 

A situação de uma doente oncológica a quem já foi desmarcada, por duas vezes, a cirurgia é um entre muitos 

casos existentes neste hospital e que resultam da falta de camas e de espaço para internamento. 

Não podemos esquecer que as chamadas ‘reformas’ hospitalares que se fizeram no passado contribuíram para 

este estado de falta de condições materiais e humanas. Nunca é demais lembrar que o Hospital S. Sebastião foi 

construído e dimensionado para servir metade da população que hoje serve; e nunca é demais lembrar que o 

encerramento de valências nos hospitais de S. João da Madeira e de Oliveira de Azeméis sobrecarregaram o 

Hospital S. Sebastião. 

O encerramento das Urgências, a redução das cirurgias praticadas e a diminuição da capacidade de 

internamento nos hospitais de S. João da Madeira e de Oliveira de Azeméis fizeram com que tudo confluísse 

para um único hospital que agora está em rutura frequente. 

Já houve tempo para se ter percebido que as ‘reformas’ passadas (que não foram mais do que cortes nos 

serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde na região de Entre o Douro e Vouga) foram erradas e só 

resultaram na deterioração dos cuidados de saúde e no prejuízo dos direitos dos utentes e dos doentes. É, por 

isso, tempo de reverter essas reformas e voltar a apostar num Serviço Nacional de Saúde público de que 

qualidade. 

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: 
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1. O Governo não considera que é já tempo de devolver e reforçar as valências perdidas pelos hospitais 

de S. João da Madeira e de Oliveira de Azeméis? 

2. Não crê que a concentração de urgências, cirurgias e internamentos no hospital S. Sebastião faz com 

que o sistema entre em rutura com frequência? 

3. Para quando o reforço de pessoal e de serviços nos restantes hospitais do CHEDV e para quando o 

reforço mais do que necessário de auxiliares, enfermeiros e médicos no hospital S. Sebastião? 

Palácio de São Bento, 28 de janeiro de 2015. 

 

O deputado 


