MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 74/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 24 de Novembro de 2016

SAUDAÇÃO
À Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro e à Associação
de Mulheres com Patologia Mamária pelo trabalho na área da saúde
No passado dia 28 de Outubro de 2016 realizou-se uma concentração da população do
Barreiro à porta do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.
Esta concentração, promovida pelas Comissões de Utentes do Arco Ribeirinho, onde se
integra a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro, e pela Associação de
Mulheres com Patologia Mamária (AMPM), teve como objetivo reivindicar melhores
cuidados de saúde, a contratação de mais profissionais e a realização de mais
investimento nesta Unidade de Saúde.
De facto, e da análise que tem vindo a ser feita, até por esta Assembleia, continuamos
a assistir a relatos sobre os elevados tempos de espera no Serviço de Urgência do
Hospital, à efetiva incapacidade de atendimento da afluência não só ao Serviço de
Urgência mas também à Consulta Externa, consubstanciada num défice de
profissionais de saúde que é de facto extremamente preocupante. A corroborar este
facto, ainda esta semana no dia 21 de novembro, mais uma vez, encerrou o serviço de
Obstetrícia e Ginecologia por um período até às 21 horas devido a falta de
profissionais. Seria até interessante contabilizar o número de grávidas que ali se
dirigiram e que não foram observadas neste período.
Por outro lado, existem no Barreiro mais de 20 mil utentes sem médico de família e
que naturalmente procuram respostas para a sua situação de doença no Serviço de
Urgência do Hospital que literalmente “entope” com situações não urgentes e que
deveriam ser acompanhadas nos cuidados de saúde primários, não estivessem estas
unidades também tão carentes de profissionais de saúde.
Esta situação foi também alvo da atenção da Comissão de Utentes dos Serviços
Públicos do Barreiro que, em 20 de Maio deste ano, realizou um protesto à porta da
UCSP da Quinta da Lomba a exigir a contratação de mais médicos de família,
enfermeiros e outros profissionais de saúde, a construção do Centro de Saúde do Alto
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de Seixalinho, da extensão de Palhais e o alargamento do horário de atendimento em
Coina, que passou posteriormente a um dia de atendimento por semana.
O trabalho destas associações tem sido ímpar no alertar a população do Barreiro para
as questões da saúde e no questionar e exigir efetivas respostas do Poder Central para
as situações que têm sido colocadas.
Assim, a Assembleia Municipal reunida em 24 de Novembro de 2016 delibera:
1 - Saudar a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro e a Associação de
Mulheres com Patologia Mamária por todo o trabalho que têm desenvolvido em prol
da melhoria das condições de atendimento à população do Barreiro, nos serviços de
saúde.
2 – Acompanhar as reivindicações destas associações nomeadamente no que diz
respeito à pertinência da construção do Centro de Saúde do Alto de Seixalinho e da
extensão de saúde de Palhais, bem como do alargamento do horário de atendimento
na extensão de Coina, e relativamente ao Hospital, na sua valorização e investimento
por parte do Poder Central.

Aprovada por unanimidade.

Barreiro, 24 de novembro de 2016
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