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Assunto: Esvaziamento do Serviço de Urgência no Hospital São Miguel, Oliveira de Azeméis 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exm. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Hospital São Miguel localiza-se no concelho de Oliveira de Azeméis e integra o Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga (CHDEV). Para além das consultas abertas de várias especialidades, neste hospital existe ainda 

um serviço de urgência básico (SUB), uma ala de internamento com 25 camas e um piso dedicado a cuidados 

paliativos. 

No entanto, notícias recentes fazem recear pela continuidade do serviço de urgências, assim como pela 

continuidade do internamento no Hospital S. Miguel. 

Tornou-se público que o serviço de urgências deste hospital tem sido cada vez menos procurado pelos utentes; 

ao Bloco de Esquerda chegou a informação de que o CODU estará a enviar todos os utentes para o Hospital 

São Sebastião, em Santa Maria da Feira, ignorando o Hospital de S. Miguel, o que explica a quebra na procura 

por este serviço de urgências. 

A confirmar-se esta informação, há várias explicações que são devidas: quem ordenou este envio exclusivo 

para um hospital com SUMC, ignorando um outro com SUB? Existe a intenção de rever a rede de urgência e 

emergência, eliminando-se o SUB de Oliveira de Azeméis? Se não é esse o caso, por que razão as 

ambulâncias deixaram de levar os utentes a Oliveira de Azeméis? 

Há ainda que ter em conta que esta situação é completamente contraproducente, tendo em conta que o serviço 

de urgências de Santa Maria da Feira está regularmente sobrelotado e com tempos de espera elevados. A 

existência de um SUB na proximidade – em Oliveira de Azeméis – pode descongestionar os serviços em Santa 

Maria da Feira, garantindo um atendimento mais célere aos doentes. Pelo contrário, o esvaziamento deste 

serviço e a não transferência para o mesmo por parte do CODU agrava os problemas: ou seja, o 

congestionamento em Santa Maria da Feira será maior, os tempos de espera mais elevados, os profissionais 

serão mais sobrecarregados e, enquanto tudo isto, há um serviço de urgência que pode ser aproveitado e que 

não está a ser. 
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Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério das 

Finanças, ordenamento do território e energia as seguintes perguntas: 

1. Confirma que foram dadas ordens para que o CODU não encaminhasse utentes para o Hospital São 

Miguel, passando a encaminhar todos os utentes da área para o Hospital São Sebastião, Santa Maria 

da Feira? 

2. De que partiu esta ordem e com que intenções? 

3. Pretende o Governo proceder à reorganização da rede de urgência e emergência, encerrando a SUB de 

Oliveira de Azeméis? 

4. Não crê que, com vista a descongestionar o hospital de S. Sebastião, a SUB de Oliveira de Azeméis é 

fundamental para a região? 

Palácio de São Bento, 06 de junho de 2016. 

 

 

O deputado 

 

 

 


