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Exmos.(as)  Senhores (as).
Segue em anexo comunicado enviado hoje mesmo pelo Presidente da Câmara Municipal

de Ílhavo ao Presidente da ARS Centro, na sequência das recentes notícias da alteração do
SAP de Ílhavo a regime de Consulta Aberta.

Grata pela atenção que queiram dispensar a esta matéria, apresento os meus melhores
cumprimentos.

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª

MUITO URGENTE

15 FEV 2008
Exmo. Senhor Presidente da ARS Centro
Dr. João Pedro Pimentel

Foi com a maior preocupação que recebemos a noticia que ia entrar em funcionamento
“a Consulta Aberta” do Centro de Saúde de Ílhavo, por decisão da ARSCentro. Feitas algumas
diligências de verificação, concluímos que esta é uma má notícia para a População do
Município de Ílhavo, porque implica a decisão e a implementação simultânea de encerrar
o Serviço de Atendimento Permanente (SAP).

A População do Município de Ílhavo vai deixar de ter alguns importantes serviços de
saúde, por este encerramento do SAP, nomeadamente:

1. Os serviços de enfermagem (pontos, injecções, nebulizações, pensos,…) encerra;
2. A própria consulta médica deixa de ocorrer para todos quantos se dirijam ao Centro

de Saúde, dado que a capacidade de resposta da “Consulta Aberta” (como exige marcação)
é muito inferior à capacidade do SAP.

Esta é a verdade:
A “entrada em funcionamento da Consulta Aberta” é uma má notícia para a População

do Município de Ílhavo, e a Câmara Municipal de Ílhavo EXIJE explicações URGENTES para
esta decisão que prejudica os Cidadãos e sua IMEDIATA CORRECÇÃO: a População do
Município de Ílhavo quer continuar a ter os serviços do SAP e não ir aumentar as horas de
espera na urgência do Hospital de Aveiro.

Dos 120 Utentes/Dia do SAP de Ílhavo (3600 Utentes/Mês), a maioria deles vão ter de ir
sobrecarregar a já sobrecarregada urgência do Hospital de Aveiro, para terem resposta às
suas necessidades básicas e para acederem aos serviços de Saúde que pagam e que com
esta errada decisão vão ficar mais longe e seguramente mais lentos.

Estas são as questões que exigem resposta.
Devemos também referir que é chocante a forma ardilosa com esta notícia é dada à

Comunicação Social e à População: “entra em funcionamento a Consulta Aberta do Centro
de Saúde de Ílhavo” como se fosse algo de novo e complementar ao existente (o que não

informação



é), omitindo que isso quer dizer em termos práticos, encerrar o SAP e facultar menos serviços
aos Cidadãos do Município de Ílhavo (assim como aos de Vagos, também Utentes do SAP
de Ílhavo) e levar muitos deles a aumentar a sobrecarga e o tempo de espera na Urgência
do Hospital de Aveiro.

Agradeço, solicito e exijo toda a atenção a este importante assunto.
Com os nossos melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
José Agostinho Ribau Esteves, Eng.

c/conhecimento: Director Centro de Saúde de Ílhavo, Director Sub-Região de Saúde de
Aveiro, Presidente da CMVagos e Comunicação Social.”
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