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Assunto: Falta de médicos de família no distrito de Bragança

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A falta de clínicos de medicina geral e familiar em Portugal tem vindo agravar-se. Segundo os
mais recentes dados do SNS são já 1,3 milhões os utentes que não têm acesso a médicos de
família. Um problema que ganha uma maior dimensão nos territórios mais despovoados e com a
população mais envelhecida, como é o caso do distrito de Bragança.
A população do distrito de Bragança é servida pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, e de
acordo com o portal da transparência, 9713 pessoas estão sem médicos de família, um número
que tem vindo a aumentar e para agravar a situação, no presente ano, de 2022, 22 clínicos de
medicina geral e familiar vão-se aposentar e em 2023 serão mais 8 clínicos. Os cuidados de
saúde primários da ULS Nordeste estão repartidos por 14 centros de saúde.
Esta situação é inaceitável para a população do distrito de Bragança. O Bloco de Esquerda
entende que é urgente implementar medidas para fazer face a esta situação e garantir que
todas as pessoas tenham médico de família.
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. Tem o governo conhecimento da situação descrita?
2. Quantos médicos são necessários para que todos os utentes dos cuidados primários da ULS
do Nordeste tenham médico de família? Que medidas estão a ser desenvolvidas para fazer
face a esta situação?
3. Tendo em conta os utentes dos cuidados primários da ULS do Nordeste qual deveria ser o
quadro de pessoal (médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, etc) destas unidades?
Quantos profissionais têm atualmente as unidades de cuidados de saúde primários desta
ULS?
4. Que medidas planeia o Ministério tomar para colocar mais clínicos na ULS do Nordeste?
Prevê o Ministério contratar clínicos para substituir os que se aposentam?
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5. Quando se prevê que todos os utentes da ULS do Nordeste tenham acesso a médico de
família?

Palácio de São Bento, 6 de maio de 2022
Deputado(a)s
CATARINA MARTINS(BE)
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