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Requerimento 

 

A prestação de cuidados de saúde primários é assegurada na nossa 

Região pelos Centros de Saúde, sendo entendidos como o primeiro meio de 

acesso aos cuidados de saúde, assim constituindo a base do sistema de saúde e 

pautando a sua atuação pela proximidade às comunidades locais.  

A Unidade de Saúde da ilha Pico, situada na Madalena é o exemplo claro 

de falta desorganização e incoerência. Já por diversas vezes a RPPCP recebeu 

denúncias de picoenses que tiverem de ser deslocados para o Hospital da Horta, 

por falta de especialistas na USIP para fazer determinados exames ou consultas, 

como por exemplo as consultas de Obstetrícia. 

Também é do nosso conhecimento que não é por falta de equipamentos ou 

infraestruturas que estas consultas/exames/outros procedimentos não acontecem, 

é por falta de pessoas que as saibam fazer.  

Desta forma a RPPCP, vem colocar as preocupações do picoenses que 

observam os seus cuidados de saúde primários a serem descorados devido à 

falta de Recursos Humanos. 

Como é do conhecimento geral o reforço dos recursos humanos nas USI é 

uma batalha já antiga do PCP, mas agora ainda existe a agravante da pandemia 

que acaba por esgotar mais estes profissionais por serem os mais expostos ao 

contato com o vírus.  

Desta forma, é uma grande a exigência colocada ao Serviço Regional de 

Saúde e é indispensável garantir a sua capacidade de resposta. Por um lado, 

responder ao crescimento do número de vítimas de contágio e das necessidades 

de internamento, mas cumulativamente, assegurar a actividade normal de 

atendimento aos utentes do SRS com outras patologias que não pode ser 
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  João Paulo Corvelo   

interrompido sob pena de amanhã se perderem vidas humanas por não terem tido 

o acesso aos cuidados de saúde que necessitam. 

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, solicita ao Governo Regional as 

seguintes informações: 

1. Tem o Governo Regional conhecimento da falta de TSDT nesta USI ? 

2. Tem o governo regional prevista alguma contratação para esta unidade?  

3. Quais são especialidades que estão equipadas mas não têm especialistas? 

 

Santa Cruz das Flores, 13 de Julho de 2020 
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