
1 
 

Exmº Senhor Primeiro Ministro 

 

O HOSPITAL MILTAR DE BELÉM (de doenças infecciosas)  

(a indispensável reactivação) 

A grave situação de saúde pública que se abateu sobre o País, decorrente da preocupante 
propagação da pandemia associada ao COVID 19, tem merecido, da parte dos portugueses, o 
maior respeito e admiração pelo trabalho daqueles que têm estado na primeira linha daquele 
combate, bem como o reconhecimento pelo clarividente empenho que o Governo da República 
tem colocado nas políticas adoptadas. 

É neste quadro de reconhecida emergência, que um conjunto de cidadãos, no pleno exercício 
dos seus deveres de cidadania socialmente responsável e no sentido de poder contribuir para o 
esforço nacional do reforço dos meios e recursos disponíveis para o difícil combate que o País, 
actualmente, trava, vem expôr ao Primeiro Ministro do Governo de Portugal uma situação que, 
no seu entender, deverá merecer a mais atenta análise e consequente tomada de decisão. 

O Hospital Militar de Belém de Doenças Infecciosas (HMB), fundado em 1890 e sujeito a uma 
profunda reconfiguração estrutural no início da década de 70 do século passado para dar 
resposta às doenças tropicais e infecto contagiosas, com destaque para a tuberculose, passou a 
constituir-se, desde então, e até ao seu encerramento em 2013, como uma referência nacional 
no domínio das doenças infecciosas e pneumológicas. 

Como fruto da reestruturação sofrida, resultou um novo bloco hospitalar, de arquitectura 
cuidada e modelar para a prática das valências médicas com patologias daquela natureza, dando 
lugar a um novo conceito hospitalar inerente à contingência, complexidade e significativo 
impacto na saúde pública da época. 

Com uma capacidade de internamento da ordem das 200 camas, distribuídas pelos Serviços de 
Infeciologia, Pneumologia e Oncologia, a que acresciam os Serviços de Fisiopatologia 
Respiratória e Cinesiterapia, a par dum Serviço de Reabilitação Cardíaca, o HMB detinha as 
necessárias infra estruturas e capacidades para o diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
acompanhamento clínico daquelas patologias, destacando-se, ainda, os espaços de pressão 
negativa e uma Unidade de Cuidados Intensivos, com a adequada capacidade de ventilo terapia.  

Detentor de uma identidade própria, pela sua estrutura hospitalar vocacionada para as doenças 
infecciosas, com instalações dotadas de pressão negativa, área onde foi pioneiro, o HMB 
destacou-se como uma Unidade de Saúde Militar que, funcionando em apoio complementar de 
diversos Sistemas de Saúde e na prestação de apoio sanitário aos PALOP, estava preparado para 
o diagnóstico e tratamento das doenças de etiologia microbiana, viral e parasitária, entre outras. 

Em Abril de 2020, em plena crise de saúde pública derivada da pandemia COVID 19, e sete anos 
após a extinção deste hospital, no âmbito da reestruturação do Sistema de Saúde Militar (SSM) 
promovida pelo XIX governo constitucional, o MDN procedeu à sua reabertura parcial, destinada 
ao acolhimento de doentes infectados com aquela patologia, não requerendo tratamento 
hospitalar diferenciado.  

Embora a oportunidade desta decisão tenha passado, seguramente, pelo reconhecimento da 
importância daquela estrutura hospitalar no apoio ao combate da pandemia, numa fase 
posterior o levantamento da totalidade das capacidades da mesma, entretanto descontinuadas, 
traduzir-se-ia, seguramente, num valioso reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
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Tendo, ainda, em consideração o apreciável estado de conservação e de manutenção do 
edificado e dos sistemas funcionais do ex-HMB, encerrado há menos de uma década, seria 
expectável que o esforço financeiro requerido para a sua recuperação, como unidade hospitalar 
completa, pudesse ser relativamente modesto, quando comparado com o impacto que poderia 
ter no domínio da saúde pública do País.  

A presente situação de saúde pública, acentuada pelas reconhecidas dificuldades do SNS, aliada 
à ocorrência mais que provável de novas pandemias nas áreas da infecciologia e da virologia, 
aconselharia que aquela ex Unidade Hospitalar pudesse ser objecto de uma total reabilitação, 
com a inerente recuperação das respectivas valências e capacidades,  podendo constituir-se, 
desta forma, como reserva estratégica do País, na primeira linha de combate aquelas ameaças, 
e como prestação suplementar do SNS e de outros Sistemas de Saúde.  

O aparecimento de novos agentes infeciosos, a ocorrência de surtos epidémicos, o 
ressurgimento de doenças consideradas em vias de extinção, a par do aumento da resistência 
bacteriana e de outros agentes patogénicos, obrigando, para o efeito, a adopção de terapêuticas 
alternativas e de estratégias adequadas, deviam constituir-se como factores determinantes para 
a reabilitação de uma Unidade Hospitalar desta natureza. 

De acrescer que o actual ambiente estratégico obriga a que devam ser, igualmente, 
equacionadas potenciais ameaças como o terrorismo e, em particular, o bioterrorismo, 
assumindo, neste contexto, a defesa biológica um particular destaque para o qual o ADN de um 
HMB reactivado, integrando a estrutura hospitalar do SSM, estaria, naturalmente vocacionado, 
em estreita ligação com os Laboratórios de Defesa Biológica e de Toxicologia do Exército e com 
o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. 

O Hospital, assim, recuperado poderia assumir-se, igualmente, como um centro de investigação 
no âmbito da sua especialização, onde militares e civis pudessem trabalhar, lado a lado, em prol 
do estudo e desenvolvimento dos procedimentos e dos meios adequados às novas ameaças 
biológicas, e em estreita colaboração com os organismos públicos vocacionados para o efeito, 
no âmbito dos ministérios da saúde e da ciência, tecnologia e ensino superior.   

Face a esta realidade, os presentes signatários vêm apelar a Vossa Excelência que, no 
reconhecimento da relevância dos argumentos apresentados e na persecução da defesa dos 
superiores interesses do País, possa diligenciar no sentido da reactivação do ex HMB, a par da 
plena recuperação das suas capacidades e competências clínicas, no sentido do reforço da saúde 
pública nacional e do bem-estar dos Portugueses. 

 

Lisboa, 23 de Abril de 2020 

Os Signatários 

 

 

 

Obs: O General António dos Santos Ramalho Eanes, por princípio, não subscreve documentos da 
iniciativa de cidadãos, no entanto, face à saliência das razões aduzidas no presente documento, 
entendeu associar-se às preocupações expressas pelos signatários, apondo a sua assinatura, em 
consonância.  

 


