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Assunto: Hospital de São João da Madeira volta a perder valências 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em Dezembro de 2010, o Bloco de Esquerda dirigiu-se a este mesmo Ministério interrogando 

sobre as razões para o encerramento temporário do internamento e da fisioterapia no Hospital de S. 

João da Madeira. 

Na altura referimos que, com estes desinvestimentos constantes e graduais, o Ministério e o 

Governo paracem pretender o objectivo final de desestruturação e encerramento do hospital. Agora, 

soubemos que a ARS Norte decidiu avançar com o encerramento do internamento no hospital de S. 

João da Madeira durante os fins de semana. 

Este hospital tem vindo a ser esvaziado gradualmente e convém saber se o Ministério pretende 

encerrá-lo e está a fazê-lo gradualmente, ou que estratégia mantém para este equipamento. Isto 

porque a perda gradual de valências e serviços é notória e o desinvestimento palpável. Mesmo em 

valências onde o Hospital se tornou, recentemente, Hospital de referência, esse desinvestimento é 

notório. Por exemplo, faltam médicos para as consultas de Psiquiatria, mas não tem sido manifestado 

o interesse em alargar o quadro de especialistas desta área, dando resposta à procura crescente por 

este serviço. O mesmo acontece nas Consultas da Dor, onde seria necessário um maior quadro de 

especialistas. 

Ao mesmo tempo assistimos a um desinteresse total por aquilo a que chamam Urgências. 

Actualmente, este pseudo-serviço de Urgências está dotado de apenas um médico de clínica geral, o 

que não corresponde sequer aos critérios de um Serviço de Urgências Básico (SUB). Na prática, o que 

este clínico geral faz nas “Urgências” do Hospital de São João da Madeira é dar consultas de Cuidados 

Primários de Saúde ou, no caso de um episódio verdadeiramente urgente, reencaminha o paciente 
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para o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira. 

Acontece que este Hospital está sempre a braços com o ponto de ruptura. Criado a pensar na 

população do concelho de Santa Maria da Feira, é agora o hospital de referência para muitos outros 

concelhos, existindo assim vários episódios de sobrelotação de serviços, em especial as urgências. O 

investimento sério numas verdadeiras Urgências no Hospital de São João da Madeira seria, por isso, 

um serviço para a população da região do Entre Douro e Vouga e para o Serviço Nacional de Saúde. 

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. O Ministério pensa manter o encerramento do internamento aos fins de semana no Hospital 

de São João da Madeira? 

2. Por que razão não têm sido contratados médicos e não têm sido alargados os quadros de 

especialistas em áreas como as de Psiquiatria e a de Consulta da Dor? 

3. Por que razão se pretende manter a ideia de que o Hospital de São João da Madeira continua 

a ter serviço de Urgências, quando na verdade este já foi desactivado há muito tempo? 

4. Por que razão não existe, por parte do Ministério, um verdadeiro esforço para dotar o 

Hospital de São João da Madeira de um Serviço de Urgências Básico, de forma a fazer figurar 

o Hospital na rede nacional de urgências e de forma a aliviar a afluência ao Hospital São 

Sebastião? 

Palácio de São Bento, 24 de Março de 2011. 
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Pedro Filipe Soares  

 

 

 


