
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se

D REQUERIMENTO Número /XI( Publique-se

~ PERGUNTA Número.2CfS-llXl ( l .a)

o Secretárioda Mesa

Assunto: Unidades Locais de Saúde

Destinatário: MinistériodaSaúde

Ex.MoSr. PresidentedaAssembleiada República

Considerando que não obtivemos resposta às perguntas por nós formuladas em 10 de

Dezembrode 2010.

Considerandoque o Conselhode Ministros aprovou hoje o Decreto-Leique extingue o Centro

Hospitalardo Nordeste,EPE,e o AgrupamentodosCentrosde Saúdedo Alto Trás-os-Montes1-

Nordeste,cria a UnidadeLocalde Saúdedo Nordeste,EPE,e aprovaos respectivosestatutos.

Considerandoa insuficiênciada informação prestadaem 2 de Dezembroàs perguntas por nós

formuladas (n.23926/XI/1i1de 5 de Julho de 2010 e n.230/XI/2i1de 21 de Setembro de 2010).

Considerando que o texto do comunicado do Conselho de Ministros que cria a Unidade Local de

Saúde do Nordeste, EPE,diz: "Esta decisão irá proporcionar mais-valias associadas à

consolidação de cuidados de saúde decorrentes da integração de cuidados de

saúde a prestar, nomeadamente através da criação de um processo clínico

único, partilhado entre cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e

cuidados continuados. Além disso, viabiliza-se uma optimização da oferta dos

serviços de urgência e dos cuidados de saúde programados, com uma gestão

mais racionalizada da procura.

Este modelo permitirá, ainda, a possibilidade dos médicos hospitalares se
poderem deslocar aos centros de saúde, enquanto oportunidade de
proporcionar uma maior acessibilidade os utentes, acautelando a desnecessária
afluência ao hospital".
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Considerando que é de consenso, que uma eficaz articulação entre os cuidados de saúde

primários e os cuidados diferenciados, deve constituir uma preocupação permanente e

constante.

Considerando que a criação da Unidade local de Saúde de Matosinhos é entendida pelo

Ministério da Saúde como uma experiência inovadora, e que o modelo organizacional de

unidade local de saúde é o mais adequado para a prestação de cuidados de saúde à população,

cujos interesses e necessidades importa, em primeiro lugar, salvaguardar.

Considerando que tendo o governo considerado como muito positiva a experiência de

Matosinhos, foram criadas as Unidades locais de Saúde do Norte Alentejo, do Baixo Alentejo,

do Alto Minho, da Guarda, de Castelo Branco e hoje a do Nordeste (Bragança).

Considerando que a população do Alto Tâmega se sente desprotegida após a integração do

Hospital Distrital de Chaves no CHTMADe que por iniciativa popular procedeu à apresentação

de uma petição na Assembleia da República para a criação da ULSdo Alto Tâmega.

Em conformidade com os considerandos expostos, ao abrigo das disposições constitucionais e

regimentais, solicita-se através de Vossa Excelência que a Senhora Ministra da Saúde responda

à seguinte pergunta:

1. Em que medida os fundamentos técnicos e/ou políticosque levaram o Ministérioda

Saúde a criar a ULSdo Nordeste, EPE,(Bragança),não têm aplicabilidadepara a criação

da ULSdo Alto Tâmega, sendo certo que as duas regiões possuem características e

indicadores semelhantes, nomeadamente, no que se refere à densidade e

especificidadespopulacionaise acessibilidades?

Paláciode São Bento,17de Fevereirode 2011


