
De: Rebordosa ComVida [mailto:rebordosa.comvida@europe.com]  

Enviada: terça-feira, 5 de Fevereiro de 2013 17:46 

Para: gabinete.ministro@ms.gov.pt 

Cc: gabinete.seams@ms.gov.pt; gabinete.ses@ms.gov.pt; geral@dgs.pt; sg@sg.min-saude.pt; 
geral@acss.min-saude.pt; arsn@arsnorte.min-saude.pt; igas@igas.min-saude.pt; geral@ers.pt; 
acs@acs.min-saude.pt; acesvale-sousa-sul@cspenafiel.min-saude.pt 

Assunto: Desvio ilegal de utentes para Rebordosa, Paredes  

 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo 

Na sequência do trabalho de proximidade realizado junto das populações, o jornal REBORDOSA 
ComVida foi alertado por dezenas de cidadãos residentes em freguesias do concelho de Paredes, 
para o facto de estarem a ser mobilizados, desviados e inscritos abusivamente na USF S. Miguel 
Arcanjo em Rebordosa. 

Segundo o que conseguimos apurar os utentes não são contactados para se pronunciar sobre a sua 
disponibilidade ou interesse para integrarem uma USF que está distante da sua área de residência 
ou de trabalho e à qual não querem pertencer ou de onde se afastaram por falta de atendimento 
atempado e de qualidade quando procuraram cuidados de saúde.   

Os utentes desviados para Rebordosa só descobrem que já não estão inscritos em determinada 
unidade de saúde, quando a ela de dirigem para marcar uma consulta médica e recebem como 
resposta que o seu nome já não consta das listagens. 

A mudança de utentes sem que estes se pronunciem corresponde a um grave atentado aos seus 
direitos, pelo que importa investigar: 

- Quem são os autores do desvio abusivo e premeditado de utentes? 

- Ao abrigo de que decisão superior é que existe suporte legal para o desvio de utentes? 

- Que interesses e esquemas se sobrepõem aos direitos dos utentes? 

- Quem suporta os custos financeiros que penalizam os utentes nas suas deslocações e com o 
aumento do tempo de improdutividade? 

- Será que por detrás do desvio, em segredo, de utentes há a intenção de ficcionar e falsear o 
número de utentes efectivos que integram a USF S. Miguel Arcanjo em Rebordosa? 

- Tendo em conta que a USF S. Miguel Arcanjo (inaugurada há um ano) por improdutividade e falta 
de qualidade no atendimento por este jornal, denunciada na edição anterior, que já levou ao 
afastamento do médico coordenador Raul Almeida, o desvio de utentes terá por objectivo camuflar 
a contabilidade de utentes efectivos daquela unidade de saúde? 

- Sendo sabido que decorre o processo de avaliação da USF S. Miguel Arcanjo e dos seus índices, 
será que o desvio de utentes visa dotar aquela unidade de um número falacioso de utentes, de 
modo a proporcionar-lhe condições para que lhe seja concedida a passagem para USF modelo “B”? 

 



- Até que ponto a medida de desviar ilegalmente utentes para a USF S. Miguel Arcanjo tenderá 
proporcionar aos elementos daquela unidade o acesso indevido a remunerações, prémios e 
incentivos, por produtividade e serviços que realmente não prestam, mas que a aritmética 
informática dos números ajudará a maquilhar? 

Permitimo-nos por isso perguntar: 

- Como é possível que nada seja feito para travar o imoral desvio de utentes e o desumano 
sacrifício da população, praticado de forma sub-reptícia por aqueles que procuram o acesso 
indevido a centenas de milhar de euros das contas do Ministério da Saúde/erário público? 

- Quando se percebe que é cada vez mais uma preocupação e uma necessidade de alguns 
estrategas fabricar e mascarar pela via informática o “atendimento” de milhares de utentes, em 
concorrência desigual com as USF’s que legalmente e efectivamente trabalham (que são 
penalizadas por não entrar em jogos de números), quando é que o MS trava a ganância de se 
“fabricarem” Unidades de Saúde Familiar modelo B? 

Sugerimos uma investigação aprofundada desse Ministério da Saúde e, recomendamos, que a 
mesma seja alargada pelo Ministério Público. 

Como sempre, disponíveis para o que seja tido por conveniente. 

REBORDOSA ComVida 

Luís de Sousa 

rebordosa.comvida@europe.com 


