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LISTAS DE ESPERA 

Atrasos de análises pedidas por médico de família
por DIANA MENDES      

"Há doentes dos centros de saúde que estão a ser impedidos de ir a prestadores 

convencionados para realizar aná lises cl ínicas", disse ao DN António Taveira, 

presidente da Associa ção Nacional de Laboratórios Cl ínicos. O responsável dá o 

exemplo de doentes da zona da Guarda e de Portalegre, que "antes acediam a 

credenciais e que agora são enviados para o Hospital.  O problema é que, em vez de 

dois ou três dias, demoram at é semana e meia para ter resultados", lamenta, 

referindo que há queixas de vários doentes.  De acordo com um despacho publicado em 

Agosto, os doentes dos centros de saúde podem ter acesso a credenciais, mesmo que se 

tente promover uma desejável articula ção com os hospitais públicos.Mas António 

Taveira diz que "há uma interpreta ção abusiva do despacho".  Exemplos que dá são os 

das unidades locais de saúde da Guarda e Norte Alentejano, que congregam os dois 

n íveis de cuidados.  No entanto, o director cl ínico para os cuidados primários da ULS 

Guarda, José Lu ís Barreiros, diz que não há  listas de espera", apesar de admitir que 

há casos de encaminhamento para o sector convencionado. Apesar de tudo, as 

respostas estão a ser dadas a apenas duas ou três unidades da região. "Temos 12 

centros de saúde, a que querermos dar resposta em breve no nosso laboratório".  Já 

fonte da ULS do Norte Alentejano, frisa a mesma ausência de lista, "salvo raras 

excepções. Quando a capacidade está esgotada enviamos para os convencionados, mas 

tentamos cumprir o que vem no despacho".  
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