Ex. º Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Murça
Dr. Mário Artur Lopes

Conforme nossa conversa telefónica e troca de emails de ontem venho formalizar a
seguinte informação:
No âmbito do Plano de Contingência ao COVID-19 e em cumprimento da norma nº
001/2020 da Direção Geral de Saúde (em anexo) o ACES Marão e Douro Norte informa que
terá de proceder a um processo de reestruturação a que as nossas Unidades de Saúde
estarão sujeitas temporariamente (e enquanto durar o plano) por forma a responder de
forma adequada, concertada e realista à pandemia que nos assola.
Serão criadas três Áreas Dedicadas ao COVID-19 (ADC) que cobrirão a área de abrangência
do nosso Agrupamento de Centros de Saúde com funcionamento entre as 8h e as 20h, 7
dias por semana.
A indicação da DGS seria pelo menos uma única área por ACeS, o que entendemos ser
manifestamente insuficiente dada a dispersão geográfica do território. Decidimos assim, e
enquanto nos for humana e tecnicamente possível, manter em funcionamento estas 3 ADC.
Uma área será implementada em Vila Real, que dará resposta aos concelhos de Vila Real e
Sabrosa, outra em Alijó, a dar resposta ao concelho de Alijó e Murça e uma outra no Peso
da Régua a dar resposta à população dos concelhos da Régua, Mesão Frio e Santa Marta
de Penaguião.
A reorganização dos nossos serviços está expressa no esquema também em anexo, bem
como os serviços que temporariamente cessam atividade em cada Concelho.
Mais se informa que os profissionais de saúde tudo estão a fazer para manter as restantes
unidades abertas das 8h às 20h aos dias de semana, disponíveis apenas aos casos em que
não se verifique sintomatologia respiratória, tendo em conta os cuidados necessários à
eliminação de potenciais riscos de contágio pelo COVIS-19.
Neste processo de otimização de recursos humanos e materiais, o Plano de Contingência
define que Serviços de Atendimento Complementar (SAC) sofrem alterações:
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- SAC de Santa Marta de Penaguião ao sábado dará resposta nas instalações do Centro de
Saúde da Régua
- SAC de Sabrosa ao Sábado dará resposta nas instalações da Unidade de Saúde Familiar
Corgo
- SAC de Murça aos fins de semana e feriados dará resposta nas instalações do Centro de
Saúde da Alijó
Esta alteração terá lugar já a partir de dia 21 de Março
No decorrer da implementação deste plano de contingência é crucial ter em conta
a eventualidade da sua atualização constante, mediante a evolução do quadro
epidemiológico do COVID-19 e as diretrizes emanadas pela Direção Geral de Saúde e
Autoridade de Saúde.
Desde já agradeço a colaboração que o Sr. Presidente tem demonstrado na implementação
deste Plano de Contingência, que tem como propósito a proteção da população, dos
profissionais, a melhor resposta em Saúde e o controlo da Pandemia causada pelo COVID19.
Em nome do ACeS lamento os constrangimentos causados às populações nesta
reorganização, mas gostaríamos que entendessem que estamos perante escolhas muito
difíceis e que queremos a todo o custo evitar casos que possam levar ao encerramento
completo de unidades por tempo indeterminado.
Realço ainda que todos os profissionais do ACeS Douro Norte estão a dar o seu melhor no
combate a esta pandemia.
Pedimos por isso a melhor compreensão e colaboração, certos de que em breve tudo possa
regressar à devida normalidade.

Muito obrigado e bem-haja!

Vila Real, 21 de Março de 2020

Gabriel Martins | Diretor Executivo
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