Assembleia Municipal de Viseu

Moção
PELA INSTALAÇÃO DA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DE S. TEOTÓNIO, EM VISEU
Colhe apoio generalizado na opinião pública, a criação do serviço de Radioterapia no Hospital de São
Teotónio como uma mais-valia extraordinária para este hospital e para os cerca de 500 mil utentes que
serve.
O Hospital de S. Teotónio (Centro Hospitalar Tondela/Viseu) dispõe já do serviço de oncologia com
um volume de doentes em algumas patologias semelhante ao do Centro Hospitalar da Universidade de
Coimbra (CHUC):
Há todos os anos mais 1.000 doentes. É, pois, imperiosa a existência de um novo espaço físico autónomo
para oncologia, com a instalação da radioterapia. A sua concretização permitirá responder às necessidades
dos doentes oncológicos com mais eficácia, mais comodidade para os utentes e menos custos para o
Estado.
A não existência da radioterapia no Hospital de S. Teotónio, em Viseu, implica a deslocação de todos os
doentes para Coimbra, com os inconvenientes económicos, de bem-estar e de eficácia médica que isso
implica. Sendo que dezenas de doentes, por razões de distância e de horários pagam do seu bolso os
transportes e mesmo a instalação naquela cidade.
Por iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, foi questionado o Senhor Ministro da Saúde sobre a
instalação da Radioterapia no Hospital de S. Teotónio, em Viseu. Esta diligência colocou de novo na ordem
do dia o problema, motivando tomadas de posição públicas do próprio Ministro, as quais, por sua vez,
suscitaram declarações de autarcas reclamando a instalação de tal serviço nas suas regiões.
Em face desta realidade, a Assembleia Municipal de Viseu, não pode ficar indiferente, devendo
reiterar posições maioritárias assumidas anteriormente, reclamando a instalação da Radioterapia no
Hospital de S. Teotónio, em Viseu.
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Esta deliberação da Assembleia afigura-se ainda mais pertinente, porquanto a resposta do Senhor Ministro
da Saúde, ao referido Requerimento do grupo Parlamentar do PCP, informa que “quer em sede de
mapeamento de investimentos para possível co-financiamento no âmbito dos fundos comunitários
quer em sede de planeamento estratégico, submetido pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu EPE à
ARS Centro, não está prevista construção do espaço de instalação de radioterapia em Viseu…”
A Assembleia Municipal de Viseu tem o dever inalienável de corrigir a grave omissão da Administração do
Centro Hospitalar Tondela Viseu, de não incluir no seu planeamento estratégico um novo espaço para o
serviço de oncologia, que albergue o serviço de Radioterapia.
Sendo que o parecer da ERS (Entidade Reguladora de Saúde) aponta o Centro Hospitalar Tondela-Viseu
(CHTV) como local que permite maior aproveitamento da instalação do equipamento de Radioterapia;
Sendo que a instalação do acelerador linear (Radioterapia) está previsto desde 2002 e a administração do
Hospital de Viseu efetuou o pedido para a sua instalação em 2004;
Sendo um facto que nenhuma unidade privada tem atualmente condições para receber a radioterapia e
sabendo-se da urgência de instalação da unidade de Radioterapia, pelas razões já aduzidas e pelo fato dos
dados oficiais apontarem para o aumento exponencial da taxa de neoplasias na região;
A Assembleia Municipal de Viseu delibera propor ao Senhor Ministro da Saúde, que o seu
Ministério inscreva com carater de prioridade, a construção de instalações próprias para o serviço de
Oncologia no Hospital de S. Teotónio, em Viseu, que acolham a instalação do serviço de
Radioterapia, para servir toda a região.
Se aprovada, esta deliberação deve ser enviada ao Senhor Ministro da Saúde, ao Senhor Primeiro Ministro,
à Presidência da República, aos Grupos Parlamentares na Assembleia da República e à comunicação social.

