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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Unidade de Saúde Familiar (USF) da Barrinha, localizada na freguesia de Esmoriz, concelho

de Ovar, tem como missão “Atender e tratar em tempo útil, com eficiência e qualidade os

utentes inscritos na Unidade”, servindo uma população de cerca de 12 mil habitantes.

Tendo um horário de funcionamento aos dias de semana, entre as 8:00 e as 20:00, facto é que,

recentemente, a USF tem sido obrigada a encerrar em algumas partes do dia por falta de

assistente clínico, que se encontram presentemente em situação de baixa médica.

Com efeito, a USF da Barrinha assiste a uma redução do seu pessoal administrativo motivado

pela exaustão a que todos os profissionais de saúde se encontram sujeitos por uma carga

excessiva de trabalho.

Independentemente da expetativa de regularização da referida situação, é consabida – e

reconhecida pelos próprios responsáveis – a falta de, pelo menos, um assistente clínico,

encontrando-se aquela Unidade a aguardar autorização do Governo para abertura do

indispensável concurso.

Ao que se acaba de referir acresce o facto de presentemente se encontrar uma médica de

família em baixa médica, situação que, conquanto totalmente compreensível, impede o

seguimento por médico de família a mais de mil utentes da USF da Barrinha, com inevitável

impacto negativo ao nível da sua acessibilidade aos cuidados de saúde.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Tem a Ministra da saúde conhecimento da degradação das condições de acesso aos

cuidados de saúde da população de Esmoriz, por falta de um número mínimo de profissionais

a trabalhar na Unidade de Saúde Familiar (USF) da Barrinha?

1.

Se sim, que medidas tomou o Ministério da saúde para ultrapassar esta situação?2.



Quando autorizará o Governo a abertura de concurso para o preenchimento de um lugar de

assistente clínico na USF da Barrinha?

3.

Está prevista a substituição, ainda que temporária, da médica de família da USF da Barrinha

que se encontra em situação de baixa clínica, por outro médico especialista em medicina

geral e familiar, de modo a garantir a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde por

aquela assegurados? Se sim, para quando?

4.

Palácio de São Bento, 20 de setembro de 2021

Deputado(a)s

CARLA MADUREIRA(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

ANTÓNIO TOPA(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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