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O Secretário da Mesa

Assunto: Encerramento do Serviço de Urgência do Hospital de Santo André (Leiria) por falta de
recursos humanos
Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André, em Leiria, está encerrado desde as
16h de 1 de junho por falta de capacidade de resposta, estando os doentes a ser encaminhados
para hospitais de referência, nomeadamente, o Hospital Universitário de Coimbra.
Após a denúncia do Sindicato dos Médicos Independentes (SIM) sobre o encerramento, a
administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) justificou a decisão com um aumento de
afluência “muito superior à capacidade” da unidade distrital, garantindo uma reavaliação breve.
O Serviço de Urgência Geral está sob pressão há algum tempo, com a administração do CHL a
confirmar “os constrangimentos dos últimos dias”, que impedem “uma resposta adequada ao
nível da prestação de cuidados de saúde”.
Entre as medidas que os responsáveis hospitalares estão a estudar, está a potencial paragem
de atividade assistencial programada de consultas menos urgentes, bem como a alocação de
mais recursos médicos ao SUG.
O secretário regional do Centro do SIM, José Carlos Almeida classificou esta situação de
“extremamente grave que põe em causa o atendimento de um universo de 400 mil pessoas”. O
responsável afirma ainda que este é “o espelho do desinvestimento do Governo no SNS",
lamentando que o CHL esteja a reverter "mais de 30 camas" que eram para doentes agudos em
unidade de cuidados continuados.
O CHL tem como área de influência os concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de
Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião,
Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure servindo uma população de
cerca de 400.000 habitantes.
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, através de
Vossa Excelência dirigir à Ministra da Saúde, as seguintes questões:
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1. Tem a tutela conhecimento do encerramento do Serviço de Urgência Geral do Hospital de
Santo André, em Leiria, por falta de recursos humanos?
2. Foi a tutela informada de constrangimentos na prestação de cuidados de saúde a utentes na
última quinzena, por aumento de afluência?
3. Que soluções serão adotadas para garantir os níveis mínimos de segurança para que se
verifique a reabertura do serviço de urgência da unidade?
4. Está prevista a contratação de mais recursos médicos para o Hospital de Santo André,
nomeadamente para reforço do Serviço de Urgência Geral?
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