Assembleia Municipal de Viseu

Moção
Pela reabertura imediata da Extensão de Saúde de Bodiosa
A Extensão de Saúde de Bodiosa, integrada na Unidade de Saúde Familiar (USF) Viseu-Cidade,
por sua vez Unidade Funcional do Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões, está
instalada na Freguesia de Bodiosa há dezenas de anos, funcionado ainda do tempo da Casa do Povo, em
instalações da Junta de Freguesia e agora, gratuitamente, nas instalações do Centro Social de Bodiosa.
Aliás, como refere o Manual de Articulação USF Viseu Cidade/ACES Dão Lafões as instalações desta
unidade são na Av. António José de Almeida, Edifício MAS e em Oliveira de Baixo, Bodiosa.
Esta Extensão serve a população das freguesias de Bodiosa e de Ribafeita, num total aproximado de
4.000 pessoas, sendo a sua maioria de idade avançada e com muitos problemas de saúde e restrições de
mobilidade.
Em março, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde e da DGS, houve
necessidade de os serviços reestruturarem a forma como os cuidados de saúde eram realizados nos
centros de saúde, com a finalidade de contribuir para a diminuição do impacto desta epidemia na
população.
Nessa sequência, foi encerrada a Extensão de Saúde de Bodiosa, mantendo-se assim até à data,
tendo sido os recursos ali afetos transferidos para Viseu para permitir rotatividade do pessoal e o
ajustamento das escalas, apesar de essa situação ter colocado em maior risco os utentes que foram
obrigados a deslocar-se à cidade para as suas consultas e tratamentos sem que, em alguns casos,
tivessem transporte para o efeito, devido sobretudo à redução dos horários dos transportes públicos.
Segundo os profissionais que exerciam funções em Bodiosa, uma das causas do encerramento terá sido
também o facto de existir, há já alguns anos, uma avaria na central telefónica instalada no espaço que
não permitia a realização de chamadas dos gabinetes médicos diretamente para o exterior, nem a
transferência de chamadas entre gabinetes. Disponibilizámo-nos para colaborar na resolução do
problema, não tendo até agora obtido resposta. Sabemos, no entanto, por quem executou o serviço,
que em maio foram instaladas novas linhas telefónicas.
Atualmente já não se compreende a manutenção do encerramento desta extensão, porque
apesar das Unidades de Saúde terem gestão independente, algumas já reabriram total ou parcialmente
em outras localidades do concelho e continuamos a ver os nossos cidadãos impedidos de recorrer aos
serviços em Bodiosa.
Segundo palavras da coordenadora da USF Viseu Cidade:
“Pretendemos reabrir a extensão de Bodiosa assim que estejam reunidas as condições necessárias ao
funcionamento da mesma, tendo o mesmo sido transmitido à Presidente do Conselho Clínico e Saúde
do ACeS Dão Lafões.” “Apesar de ser nossa intenção a abertura da extensão de Bodiosa, tal torna-se
impossível e sem data prevista uma vez que apenas temos linha telefónica a funcionar no secretariado,
estando avariadas as linhas dos gabinetes médicos há mais de 2 anos, como temos vindo a reportar.
Além disso, também não existem linhas telefónicas nos gabinetes de enfermagem. Seguindo as
orientações emanadas pela DGS e ARSC para a realização maioritária de consultas por
Solar dos Peixotos | Rua Cimo de Vila | 3500-105 Viseu
apoio.am@cmviseu.pt | Tel. 232 424 779

Assembleia Municipal de Viseu

telefone.…….torna-se impraticável a abertura da extensão, enquanto não fizerem os reparos necessários
ou arranjarem alternativas eficazes.” “Os telefones são fulcrais para o atendimento dos nossos utentes
no panorama atual. Aguardamos uma resolução célere desta situação, de modo a retomarmos a nossa
atividade junto à população de Bodiosa e Ribafeita.”
Mais disse telefonicamente, que, mesmo superando esta situação, a Extensão de Saúde poderá
não reabrir brevemente, pelo facto de uma assistente operacional estar de baixa e assim não poderem
realizar a desinfeção dos gabinetes entre consultas e se a Junta não poderia disponibilizar uma pessoa
para substituição. Disse ainda que, como a secretaria não tinha vidro de separação no balcão, se a Junta
não poderia custear a aquisição e colocação de um, ao que prontamente anuí, para tentar agilizar,
mesmo não sendo competências das juntas de freguesia, financiar o Ministério da Saúde!
Perante esta incompreensível e penalizadora situação para estas Freguesias, que se resume a
uma central telefónica com o custo aproximado de 700€ e à substituição temporária de uma
colaboradora, proponho, enquanto presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa, que a Assembleia
Municipal de Viseu, reunida em sessão no dia 26 de junho de 2020, delibere manifestar a sua repulsa
pela forma leviana como estão a ser tratados os utentes desta Extensão de Saúde, sendo revelador de
enorme desrespeito por quem vive nas freguesias rurais, e exigir à ARS Centro/ACES Dão Lafões que
providenciem, urgentemente, os meios necessários para o normal funcionamento da Extensão de Saúde
de Bodiosa.

A presente moção deverá ser enviada à Senhora Ministra da Saúde, à Administração Regional de
Saúde (ARS) do Centro, ao Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões e à coordenadora da
Unidade de Saúde Familiar (USF) Viseu Cidade.
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