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Assunto:  Adiamento cirurgia por falta de material no Centro Hospitalar do Médio Ave, 
Famalicão. 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Uma utente do Serviço Nacional de Saúde, residente na área de influência do Centro Hos-

pitalar do Médio Ave, deu entrada, no passado  dia 15 de Janeiro de 2017, no Hospital de S. João 

de Deus, em Famalicão, para uma cirurgia ao aparelho auditivo, marcada para o dia seguinte. 

A cirurgia foi, entretanto, desmarcada, tendo sido dada informação à utente que o adiamento 

da intervenção cirúrgica estaria relacionado com falta de material para a sua execução, alegada-

mente problemas com a esterilização de um equipamento. 

O Centro Hospitalar voltou a marcar a referida cirurgia para o dia 24 de Fevereiro. Porém, 

quatro dias antes dessa data, os serviços do Centro Hospitalar entraram em contacto com a 

utente a desmarcar novamente a intervenção cirúrgica e a adiá-la sine die. 

A informação fornecida à utente pelos serviços do Hospital referia-se a falta de material 

como justificação para que a cirurgia tivesse sido desmarcada. Posteriormente, a Comunicação 

Social noticiou que o novo adiamento estaria relacionado com a necessidade de se proceder a 

uma cirurgia urgente, apesar de a desmarcação ter sido feita quatro dias antes da intervenção 

programada. 

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: 

1. Tem o Governo conhecimento das situações que levaram ao adiamento, por duas ve-

zes, de uma cirurgia no Hospital de S. João de Deus, em Famalicão, marcada inicial-

mente para dia 16 de Janeiro e, posteriormente, para 24 de Fevereiro? 
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2. A que se deve o duplo adiamento da referida intervenção cirúrgica e o que levou o 

Centro Hospitalar do Vale do Ave a adiar sine die uma cirurgia que chegou a estar pro-

gramada há quase três meses? 

3. O Centro Hospitalar do Vale do Ave está confrontado com algum problema grave de 

falta de material que traga perturbações ao normal funcionamento do Hospital de Fa-

malicão, nomeadamente ao adiamento de alguma cirurgia programada? 

4. O Centro Hospitalar do Vale do Ave está confrontado com algum problema de capaci-

dade de internamento e, por essa razão, tem procedido ao adiamento de cirúrgias? 

Palácio de São Bento, 09 de Março de 2017. 

Os Deputados 

Pedro Soares 

Moisés Ferreira 


