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Assunto: Hospital de Braga não realiza trombectomias 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda tem conhecimento de que o Hospital de Braga, gerido em Parceria Público 

Privada (PPP), não realiza trombectomias, procedendo à transferência dos doentes para outras unidades 

hospitalares, designadamente para o Hospital de Santo António, no Porto, dos doentes com acidente 

vascular cerebral (AVC) e indicação para este procedimento. 

Uma trombectomia consiste na remoção cirúrgica de um coágulo obstrutivo ou material estranho de 

um vaso sanguíneo no ponto de sua formação, sendo um procedimento fundamental para salvar vidas. 

Perante esta situação, urge esclarecer por que motivo o Hospital de Braga não realiza 

trombectomias, optando por transferir os utentes com os riscos inerentes a este procedimento, bem como 

clarificar se a realização de trombectomias não está incluída no acordo de PPP. 

 

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 Governo tem conhecimento da situação exposta? 

2. Por que motivo o Hospital de Braga não realiza trombectomias? 

3. O acordo de PPP com o Hospital de Braga prevê a realização de trombectomias? 

4. Por que motivo são transferidos para o Hospital de Santo António os doentes que necessitam de 

trombectomia?  

5. Quantos doentes foram transferidos para outras unidades hospitalares para realização de 
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trombectomias no ano de 2012?  

 

Palácio de São Bento, 12 de fevereiro de 2013. 

 

Os Deputados 

João Semedo e Helena Pinto 


