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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A saúde sendo das áreas fulcrais no efetivo combate à pandemia, mas também um fator

decisivo na promoção da coesão social e qualidade de vida dos cidadãos, tem sidouma área

prioritária do investimento público por parte do Governação Socialista visando a melhoria

continua da capacidade e da qualidade da resposta do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde respondeu de forma eficaz ao maior teste desde a sua criação,

fruto do investimento efetuado ao longo dos últimos anos no reforço dos recursos humanos, com

o número de profissionais de saúde a aumentar 25% face a 2015 .

A Constituição da República Portuguesa estabelece que todos os cidadãos incluindo

estrangeiros, têm direito à prestação de cuidados globais de saúde e, por essa razão, todos os

meios de saúde existentes devem ser disponibilizados na exata medida das necessidades de

cada um e independentemente das suas condições económicas, sociais e culturais.

A essa acessibilidade deverá igualmente corresponder uma organização eficiente, racional e

adequada desses serviços, visando um atendimento de qualidade e desejavelmente célere aos

utentes, muitos deles de idade avançada e com múltiplas fragilidades físicas.

Acontece que os utentes do Centro de Saúde de Unhos, no município de Loures, esperaram

esta semana várias horas para conseguirem ter uma consulta e mostram-se revoltados com a

demora para serem atendidos.

De acordo com o que foi veiculado pela Comunicação Social na passada terça-feira, os utentes

esperaram mais de uma hora para o Centro de Saúde ser aberto porque o segurança estava

atrasado e só ele tinha a chave do edifício.

Situação que a corresponder à verdade evidencia constrangimentos evidentes na organização

do centro em causa e que requer esclarecimentos e sobretudo reavaliação da situação para que

não volte a ocorrer.



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:

1.Confirma-se a situação descrita no Centro de Unhos nos termos veiculados nos OCS? Em

caso afirmativo, que medidas foram adotadas para a resolução da situação concreta por forma a

evitar o ocorrido?

2.Que procedimentos estão em curso visando a simplificação e modernização no domínio do

atendimento e consultas neste Agrupamento em particular?

3.Quais as perspetivas futuras do uso das tecnologias em saúde, assegurando oacesso 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?

4.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?.

5.Qual o ponto de situação da ARS-Lisboa no que tange á atribuição de médicos de família em

particular no ACES

Palácio de São Bento, 5 de novembro de 2021

Deputado(a)s

SUSANA AMADOR(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

EDITE ESTRELA(PS)

ROMUALDA FERNANDES(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

JOÃO MIGUEL NICOLAU(PS)

VERA BRAZ(PS)

DIOGO LEÃO(PS)

PEDRO CEGONHO(PS)

RITA BORGES MADEIRA(PS)

PAULO MARQUES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
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Presidentes da Assembleia da República.
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