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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 19 de junho de 2018 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia para apreciação e emissão de parecer. 

 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO EM ANÁLISE 

 

Foi deliberado proceder à audição de um membro do Governo Regional e do 

Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Médicos. 

A audição do Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos 

Médicos ocorreu a 23 de julho do corrente ano na Delegação da ALRAA em Ponta 

Delgada e a audição do membro do Governo Regional ocorreu no dia 6 de setembro do 

mesmo ano na Delegação da ALRAA em Angra do Heroísmo. 

 

 

1) Audição da Presidente do Conselho Médico da Região Autónoma dos 

Açores da Ordem dos Médicos: 

A audição iniciou-se com a apresentação do Projeto de Resolução por parte do 

Deputado Luis Maurício, que deixou as seguintes questões: se são canceladas cirurgias 

devido à falta de enfermeiros no bloco operatório, também devido ao período de férias, 

ocorrendo a chamada de enfermeiros da pequena cirurgia para o bloco operatório e 

perguntou também se a realização de pequenas cirurgias nos Centros de Saúde de Ponta 

Delgada e Ribeira Grande poderia constituir uma motivação acrescida para os jovens 

médicos cirurgiões ou até mesmo para médicos reformados que veriam nessa 

possibilidade uma forma de rendimento acrescido e até uma forma suplementar de 

estimular a sua fixação na Região. 

Em respostas, a auditada disse que o programa CIRURGE veio diminuir as listas 

de espera. Reconheceu que a lista de espera tem aumentado para pequenas cirurgias 

porque os recursos são partilhados com os do bloco operatório apesar de serem em salas 

diferentes. Disse também que a falta de enfermeiros tem como consequência o fecho de 

salas de bloco operatório. Disse ainda que a necessidade formativa para enfermeiros 

desempenharem funções nas salas de pequenas cirurgias é mínima e que haveria mais 

doentes e mais médicos se a sala estivesse disponível. Sendo a cirurgia geral a que tem 

maior lista de espera, destacou todas as tarefas que dispensam pouco tempo para a 

ocupação do serviço de pequenas cirurgias. Na sua opinião, trazer as pequenas cirurgias 
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para o HDES teve um efeito negativo, havendo a possibilidade de, com algum 

investimento, preparar estes dois Centros de Saúde para a realização de pequenas 

cirurgias. 

O Deputado Luis Maurício questionou também se considerava que, no universo 

dos cirurgiões, existem profissionais no ativo ou aposentados que estivessem 

disponíveis para essa tarefa, ao que a auditada disse que sim. 

A Deputada Catarina Cabeceiras questionou se esta iniciativa irá contribuir para 

a diminuição do número de utentes e do tempo de espera e também se se pode concluir 

que o investimento não seria grande, ao que a auditada disse que o Centro de Saúde de 

Ponta Delgada tem todas as condições e que no Centro de Saúde da Ribeira Grande é 

necessário um investimento que não implicará grande gasto. 

O Deputado Dionísio Maia referiu que a sala de pequenas cirurgias no HDES 

poderia estar a ser mal aproveitada, estando muitas horas sem ocupação. Referiu ainda 

que a distância entre a Ribeira Grande e o HDES são cerca de 12 km. Disse também que 

com a centralização das pequenas cirurgias no HDES é natural que as listas de espera 

destas cirurgias subissem já que os médicos de medicina geral e familiar deixaram de 

realizar os procedimentos simples e passaram a referenciar todos os casos para a 

unidade de referência, questionando se a auditada acha que a triagem dos inscritos está a 

ser bem feita, sobre quem deverá fazer as cirurgias programadas, se algumas pequenas 

cirurgias, de menor complexidade, poderiam ser feitos nos Centros de Saúde pelos 

Médicos de Medicina Geral e Familiar, se haveria maior segurança técnica nos atos 

médicos na deslocação destes médicos dentro da mesma ilha e se não há margem de 

manobra para aumentar essa produção de pequenas cirurgias. 

Em respostas, a auditada disse que a produção acrescida que existe para as 

cirurgias normais pode ser implementada para as pequenas cirurgias. Contudo, disse que 

esta solução não resolveria o problema do HDES porque “não é de todos saudável que 

este volume de doentes se passeie pelo corredor em frente ao bloco operatório” e que 

deverá sair do HDES “tudo o que não é necessário fazer lá”. Disse também que a 

distância entre o HDES e o Centro de Saúde de Ponta Delgada era mínima. Disse que a 

taxa de ocupação da sala de pequena cirurgia depende da complexidade das cirurgias 

realizadas o que poderá cancelar algumas ou até fazer sobrar tempo. Relativamente à 
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produção acrescida disse que é possível aumentar, contudo faltarão enfermeiros para 

colmatar essa produção acrescida, acrescentando que qualquer procedimento cirúrgico 

deverá ser feito por um médico preparado para isso, ou seja, um cirurgião. 

Relativamente à realização de pequenos procedimentos cirúrgicos de menor 

complexidade pelos médicos de medicina geral e familiar disse que a estes médicos já 

sobra pouco tempo das suas tarefas normais. Ainda sobre a triagem disse que esta é 

avaliada por um cirurgião e que assim deverá continuar. 

Em réplica o Deputado disse que, para além de ser a favor de descentralização, 

também é a favor da rentabilização dos recursos do Serviço Regional de Saúde quando 

assim se justifica, ou seja, a centralização pode ser benéfica quando se rentabilizam os 

recursos diminuindo a deslocação de médicos especialistas a estes Centros de Saúde, ao 

que a auditada disse que a descentralização é importante e defendeu que as consultas de 

cirurgia poderiam ser feitas nos Centros de Saúde selecionando aquelas que poderiam 

ser resolvidas no próprio Centro de Saúde. 

Disse, ainda, haver enfermeiros no HDES com capacidade de tempo disponível 

para assumir estas funções. 

 

2) Audição do Secretário Regional da Saúde: 

A audição iniciou-se com a apresentação do Projeto de Resolução por parte do 

preponente. 

Em reação o SRS disse considerar que a sala de pequena cirurgia do HDES tem 

todas as condições de funcionamento e que este hospital tem vindo a aumentar a 

produção sendo esta uma sala com capacidade de aumentar a sua produção. 

Acrescentou ainda que o aumento não teve a ver com a centralidade de resolução 

destas situações no HDES, mas sim com o aumento de sinalizações, informando que 

70% das pessoas em espera para pequena cirurgia já foram referenciadas em 2018. 

O Deputado Luis Maurício disse que no seu entender a descentralização daria 

um melhor acesso a estes serviços. Disse também que a sala do HDES esgotou a sua 

capacidade e realçou a falta de enfermeiros que impedem a abertura da sala em 

determinadas alturas do dia. Disse também que metade dos doentes em espera são de 

cirurgia geral, questionando há quanto tempo estão as pessoas em espera. 
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Em reação, o SRS esclareceu que com as alterações à informação apresentada no 

SIGICA, foram separados os dados das pequenas cirurgias, que a lista de espera em 

pequena cirurgia é de 30% do total da cirurgia geral e reafirmou que a sala do HDES 

tem condições e capacidade. 

O Deputado Luis Maurício interveio novamente para realçar o tempo que 

medeia entre a referenciação, a consulta de medicina geral e a realização da cirurgia, e 

repetiu a referência à falta de enfermeiros. Fez ainda referência de que a abertura destas 

salas neste Centros de Saúde requer um investimento mínimo e que a produção 

adicional poderá ser um incentivo para a fixação de jovens médicos. 

O Deputado Paulo Estevão questionou porque há pessoas em lista de espera se a 

sala ainda tem capacidade, perguntou também sobre a falta de condições que teriam 

estas salas nos Centros de Saúde e se o SRS confirma que o investimento não é elevado. 

Pediu também a quantificação sobre os recursos humanos alocados a estes dois Centros 

de Saúde e terminou fazendo referência aos tempos de espera. 

Em respostas o SRS lembrou que as listas de espera têm vindo a diminuir. Disse 

ainda que o número tem aumentado por aumento mensal de pessoas referenciadas, até 

porque o número de pessoas a sofrerem intervenção cirúrgica é maior que o número de 

pessoas referenciadas. Relativamente à alocação de recursos humanos, considera que 

não existem suficientes nos Centros de Saúde para este tipo de intervenções, lembrando 

que existem algumas intervenções que não requerem enfermeiros. 

Disse não ter dados sobre os custos reais da preparação destas duas salas. 

Em réplica o deputado repetiu a pergunta sobre o porquê de haver lista de espera 

e que constrangimentos existem, ao que o SRS respondeu alertando que não se pode 

confundir as pequenas cirurgias com outras, nem as listas de espera para ambas, 

realçando que o número da lista de espera tem aumentando por haver maior 

referenciação ao mesmo tempo que há maior produção. 

O Deputado Dionísio Maia questionou sobre o volume dos procedimentos 

terapêuticos por especialidades, quais as que contabilizam maior número na lista de 

espera e qual a capacidade de produção na cirurgia geral, que opinião tem o SRS sobre a 

deslocação de especialistas para outros Centros de Saúde da ilha em detrimento das 

respostas agora requeridas para outras ilhas sem hospital. 
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Em reação o SRS voltou a referir os valores apresentados, adiantando que em 

2016 e 2017 o número de operados em cirurgia geral foi de 30% e 28% respetivamente, 

e que até à data do corrente ano é de 30%, e que a especialidade com maior relevância é 

a oftalmologia, que tem vindo a crescer, representando, à data, 45%. A seguir vem a 

cirurgia plástica, todas as restantes andam abaixo dos 10%, sendo algumas delas 

bastante residuais. Relativamente a quem está à espera disse que a cirurgia geral 

representa entre 30% e 35%, oftalmologia representa 25%, cirurgia plástica cerca de 

25% e que as restantes são mais residuais, realçando que a produção tem vindo a 

aumentar, tendo, à data, um acréscimo de 25%. 

Em réplica o Deputado perguntou sobre se as medidas terapêuticas têm vindo a 

aumentar diminuindo a necessidade de intervenção, ao que o SRS disse que esta é uma 

evidência. 

A Deputada Rute Gregório perguntou sobre se a ocupação da sala é efetivamente 

superior a 100%, se existem mais recursos humanos para atender a esse maior número 

de referenciações, se existe maior produção e se existe mesmo maior referenciação, 

questionando se, com essas realidades, a opção de centralização ainda se justifica ou se 

se irá esgotar. 

Em respostas o SRS alertou que a produção acima dos 100%, referenciado 

anteriormente, é relativa à medicina geral e que o crescimento de produção é uma 

evidência. Relativamente à alocação dos recursos humanos dentro do HDES disse ser da 

responsabilidade da administração deste hospital. 

Em replica, a Deputada perguntou se a sala tem condições para aumentar a 

produção dado o aumento de referenciação, ao que o SRS disse que as condições 

existem e que objetivo é diminuir o tempo de espera. 

O Deputado Luis Maurício interveio para referenciar que relacionar os dados de 

produção de pequena cirurgia e os dados de produção do bloco operatório não devem 

ser analisados de forma tão linear já que o bloco operatório está acima dos 100% de 

ocupação, ocupando até os tempos que ficam disponíveis da sala de pequena cirurgia. 

Relativamente aos recursos humanos, disse que a sala para pequenas cirurgias 

não pode funcionar mais do que funciona por falta de enfermeiros. 
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O Deputado Paulo Estevão perguntou quais foram as medidas tomadas que 

fizeram aumentar a referenciação e a produção. 

Em resposta, o SRS disse que a eficiência das consultas é que aumentou a 

referenciação. Respondendo ao Deputado Luis Maurício disse que com a entrada de 

enfermeiros prevista no HDES será fundamental para ajudar a ultrapassar a situação 

referenciada. 

 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

A iniciativa ora em apreciação começa por dizer que “as listas de espera para 

cirurgia têm sido um dos principais problemas do Serviço Regional de Saúde no que à 

acessibilidade aos cuidados de saúde diz respeito. A situação, sendo transversal aos três 

hospitais da região, assume maior dimensão no Hospital do Divino Espírito Santo onde, 

ao longo dos últimos anos, o número de inscritos se tem aproximado dos 80% do total 

de inscritos nos hospitais dos Açores”. 

Sustenta também que “a produção cirúrgica adicional, efetuada fora do horário 

normal de trabalho, foi uma das soluções encontradas para se iniciar um processo de 

recuperação de listas de espera cirúrgicas, a par de uma taxa de cirurgia de ambulatório 

que se deseja decrescente”. 

Refere ainda que “é neste contexto que as pequenas cirurgias – cirurgias 

efetuadas com anestesia local – realizadas nos Centros de Saúde da Ribeira Grande e 

Ponta Delgada são transferidas para o Hospital do Divino Espírito Santo, encerrando-se 

as respetivas salas naqueles centros de saúde”. 

Assim, este Projeto de Resolução, propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que: 

1. Seja aberta uma sala para a realização de pequenas cirurgias nos Centros de 

Saúde de Ponta Delgada e Ribeira Grande, que responda a todos os utentes 

abrangidos pela Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel; 
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2. Que o início do seu funcionamento ocorra até seis meses após a aprovação desde 

projeto de resolução. 

 

 

CAPÍTULO V 

PARECER 

 

Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável, ao 

Projeto de Resolução n.º 108/XI (PSD) “Abertura de sala de pequena cirurgia nos 

Centros de Saúde de Ponta Delgada e Ribeira Grande”, com o voto contra do PS, a 

favor do PSD e as abstenções com reserva de posição para Plenário do CDS-PP e do 

PPM. 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 




