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Assunto: Cuidados de saúde primários em Baião, no distrito do Porto

Destinatário: Min. da Saúde

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Baião é um concelho do distrito do Porto que conta com mais de 19 mil habitantes. No que
concerne a cuidados de saúde primários esta população é servida pelo Centro de Saúde de
Baião, que integra o agrupamento de centros de saúde (ACES) Tâmega I - Baixo Tâmega,
tendo como unidades funcionais associadas a Unidade de Saúde Familiar de Baião e as
extensões de saúde de Eiriz, Gestaçô, Santa Marinha do Zêzere, Teixeira, Frende e Santa Cruz
do Douro.
Este centro de saúde depara-se com falta de profissionais, designadamente médicos e
verificam-se também dificuldades no atendimento entre as 20h00 e a meia-noite. Esta situação
dificulta o acesso da população aos cuidados de saúde de que necessita.
Perante o exposto, urge saber que medidas estão a ser implementadas para garantir a
contratação dos profissionais necessários ao normal funcionamento Centro de Saúde de Baião,
permitindo também a efetivação do direito a que cada pessoa tenha um médico de família. O
acesso à saúde é um direito fundamental das pessoas e um bem essencial para o seu bemestar e para a qualidade de vida. A situação vivida pela população de Baião carece de
intervenção e regularização urgente.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:
1. O Governo tem conhecimento da situação exposta?
2. Que medidas vão ser implementadas para garantir a contratação dos médicos necessários
ao normal funcionamento do Centro de Saúde de Baião bem como para assegurar que todas
as pessoas têm médico de família?
3. Tendo em conta os utentes inscritos nas unidades do Centro de Saúde de Baião, qual
deveria ser o quadro de pessoal desta unidade de saúde (enfermeiros, assistentes
operacionais, etc)? Qual é atualmente o quadro de pessoal?
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Palácio de São Bento, quarta-feira, 2 de Setembro de 2015
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