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Assunto: Insuficiente capacidade de internamento no Serviço de Ginecologia do Centro
Hospitalar do Oeste
Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) integra os hospitais públicos de Caldas da Rainha, Torres
Vedras e Peniche e serve as populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche,
Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã, bem como de parte dos concelhos de Alcobaça
e de Mafra.
O Serviço de Ginecologia do CHO encontra-se instalado no Hospital das Caldas da Rainha e
serve, por sua vez, um universo superior a 150 mil mulheres, para o que dispunha de uma
dotação de 13 camas de internamento.
Sucede que, mercê da situação pandémica que o País vive, a capacidade instalada do CHO
naquela especialidade encontra-se fortemente comprometida, estando atualmente o Serviço de
Ginecologia reduzido a, apenas, três camas, como, ainda na semana passada, o confirmou o
próprio Conselho de Administração daquela unidade hospitalar. Acresce que o referido
condicionamento afeta, também, outras valências dos Cuidados de Saúde Materna do CHO,
como é o caso do Serviço de Obstetrícia, cujas 27 camas instaladas no Hospital das Caldas da
Rainha desde 2013, estão reduzidas a 20 e, destas, duas destinadas a doentes Covid-19.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os
Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à
Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

1. Teve o Ministério da Saúde conhecimento da decisão da administração do Centro Hospitalar
do Oeste no sentido de reduzir o número de camas dos Serviços de Ginecologia e de
Obstetrícia, localizados da unidade hospitalar das Caldas de Rainha, e concorda com essa
redução de capacidade instalada?
2. Neste período de redução da capacidade instalada, em termos de internamento, quantas
mulheres tiveram de se deslocar para outras unidades hospitalares do Serviço Nacional de
Saúde para procurarem a assistência de que necessitaram?
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3. Qual é a taxa de ocupação dos serviços de Ginecologia e Obstetrícia em 2021, até à
presente data?
4. Qual é a data prevista para que a unidade hospitalar das Caldas de Rainha do Centro
Hospitalar do Oeste recupere a sua capacidade instalada nas especialidades de Ginecologia
e de Obstetrícia, em termos de camas de internamento?
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