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Assunto: Obras de remodelação das Unidades de Saúde Familiar Ara de
Trajano e Duo Vida nas Caldas das Taipas - Guimarães.

Destinatário:Ministério da Saúde

Ex. moSr. PresidentedaAssembleiadaRepública

O Programa do XVII Governo Constitucionalpara a saúde atribui uma particular
relevância à reestruturação dos centros de saúde e aos cuidados de saúde primários. É nesse

quadro que se assistiu à constituição das Unidades de Saúde Familiar (USF),como a célula

organizacional elementar de prestação de cuidados de saúde individuais e familiares,

constituída por uma equipa multiprofissional, com autonomia organizativa, funcional e técnica

e integrada em rede com outras unidades funcionais do centro de saúde, envolvendo objectivos

de acessibilidade, adequação, efectividade, eficiência e qualidade.

O Distrito de Braga tem actualmente 23 USFem funcionamento, nove das quais no

Concelho de Guimarães. Esta evolução assistiu simultaneamente à construção, adaptação e

melhoria da maioria das instalações onde foram sendo implantadas' as Unidades de Saúde,

contribuindo assim para o objectivo mais geral de melhoria da prestação dos cuidados de saúde
primários.

No final do ano de 2007 foram inauguradas diversas USF,incluindo as Ara de Trajano e

Duo Vida nas Caldas das Taipas - Guimarães, tendo assistido a pequenas obras de adaptação,

ficando nessa altura assumido o compromisso, por parte das estruturas regionais de Saúde, de

uma intervenção mais estrutural no edifício que alberga as duas Unidades. Trata-se de
Unidades de Saúde Familiarque acompanham cerca de 25.000 utentes na área de influência do

Centro de Saúde das Caldas das Taipas.

Na visita de trabalho que os deputados do Partido Socialista efectuaram àquelas USF,

no dia 6 de Abrilúltimo e da reunião que mantivemos com os seus responsáveis, foi evidente a
necessidade de obras de adaptação, no cumprimento, aliás, do compromisso anteriormente
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assumido.

Assim,e ao abrigo ao disposto na alínea d) do Artigo 156.Qda Constituição da República

Portuguesa e da alínea d) do n.Q1 do Artigo 4.2 do Regimento da Assembleia da República,

solicitamos ao Governo, através do Ministério da Saúde,os seguintes esclarecimentos:

1) Está previsto e para quando o processo de renovação das instalações das Unidades de

Saúde Familiar Ara de Trajano e Duo Vida nas Caldas das Taipas - Guimarães?

2) Em que moldes se processará essa remodelação tendo em vista o interesse dos
utentes?

Paláciode SãoBento,22deAbrilde 2009.
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