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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os cuidados de saúde primários são a base do sistema de saúde português e o melhor caminho

para atingir a meta da cobertura universal em saúde.

Por isso, o XXII Governo Constitucional tem vindo a reforçar os cuidados de saúde primários e,

com esse propósito, assumiu o compromisso de :

• Rever e universalizar o modelo das unidades de saúde familiar (USF) a todo o país,

adequando- o à realidade de cada região;

• Criar, junto das unidades de cuidados primários de territórios de baixa densidade, unidades

móveis que possam prestar em proximidade cuidados de saúde primários;

• Continuar a diferenciar os cuidados de saúde primários, melhorando a sua resolutividade, não

apenas generalizando os cuidados de saúde oral e visual, de psicologia e de nutrição e os

meios de diagnóstico, mas oferecendo outras especialidades, como a ginecologia ou pediatria;

• Garantir uma equipa de saúde familiar a todos os portugueses;

• Criar equipas de saúde mental comunitárias junto das Administrações Regionais de Saúde.

Existem significativos avanços nos domínios referidos, sendo que o PRR aloca um conjunto

significativo de verbas para o reforço dos cuidados de saúde primários, contudo persistem

problemas de afetação de recursos humanos em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Com efeito na sequência de reunião com o autarca da freguesia de Bucelas, Hélio Santos,

foram identificadas um conjunto de preocupações que se prendem com o Centro de Saúde de

Bucelas quer em termos do seu funcionamento, quer por ter um corpo clínico reduzido

dado apenas contar com 2 médicos a meio tempo, 4 dias por semana e por dispor de um

único enfermeiro e de um administrativo.



As urgências são marcadas por ordem de chegada, com limite de 4 a 5 por dia em função de

haver ou não médico.

As consultas são marcadas por ordem de chegada. Neste momento as próximas vagas são em

janeiro, sendo que os receituários médicos estão a demorar 3 a 4 semanas.

Assim e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra da Saúde:

Quais as perspetivas de contratação visando o reforço desta unidade de saúde de Bucelas

no que tange a médicos, enfermeiros e administrativos?

1.

Qual o planeamento em curso para que se assegure a atribuição de médico de família dos

utentes de Bucelas que continuam em espera?

2.

Quais as perspetivas futuras do uso das tecnologias em saúde, assegurando o acesso aos

serviços digitais e de telessaúde, através de canais de utilização simples, que permitam uma

experiência uniforme do cidadão, independentemente do motivo que determine a referida

utilização?

3.

Que desenvolvimentos estão em curso para a garantia do acesso universal dos utentes do

Serviço Nacional de Saúde, aos respetivos médicos de família ou outro médico assistente,

através de teleconsulta com recurso a imagem, com o consentimento dos utentes,

generalizando a oferta de serviços de telessaúde nos diferentes níveis de cuidados?

4.

Palácio de São Bento, 9 de novembro de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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