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Assunto: Escala Urgência Médica – Hospital de São Francisco Xavier 

Agradecendo o interesse e a preocupação demonstrados por V. Exas. relativamente à escala 

médica do serviço de urgência do Hospital de São Francisco Xavier, cumpre, todavia, levar ao 

vosso conhecimento que apesar da escala do mês de Agosto, atempadamente divulgada, conter 

algum défice, particularmente no que concerne ao nº. de médicos especialistas escalados, o 

Conselho de Administração tem vindo a procurar soluções no sentido de colmatar tal situação, 

mediante a adição de médicos os especialistas que inicialmente não figuravam na referida 

escala. 

Na verdade, até ao momento, todos os turnos contaram, no mínimo, com a presença de dois 

médicos especialistas e incluíram um número suficiente de médicos internos dos diversos anos 

de especialização. 

Sem prejuízo, para os turnos em que ainda não foi possível reforçar o nº. de médicos 

especialistas, sempre se dirá que em todos eles figura um nº suficiente de médicos e  incluem, 

sempre, pelo menos, um médico especialista e um interno do último ano da especialidade de 

Medicina Interna, o que, não só cumpre os mínimos preconizados, como, face à diminuição da 

afluência ao Serviço de Urgência que sempre se verifica no mês de Agosto não é susceptível de 

pôr em causa a qualidade da assistência médica aos doentes que venham a recorrer ao Serviço 

de Urgência do Hospital de São Francisco Xavier. 

Relembro igualmente que a maioria dos doentes verdes e azuis são observados e assistidos por 

um grupo à parte de médicos que habitualmente são tarefeiros de longa data e com quem as 

equipas médicas bem se relacionam. Este grupo de doentes, neste momento corresponde a 

cerca de 60% dos doentes que vêem ao SUG. 

Igualmente temos tido reuniões, com o grupo estabelecido de Assistentes Hospitalares de 

Medicina Interna mais jovens do CHLO, para uma reapreciação mais lata de todas as actividades 
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deste grupo profissional e das suas necessidades profissionais.  Estas reuniões prosseguem e 

não têm como objectivo apenas as Urgências, mas a diferenciação e a capacidade de utilização 

do seu tempo de modo compatível com as suas espectativas.  

Os outros temas tratados na carta que me enviou, estão talvez informados de modo incorrecto, 

e por isso não correspondem à verdade dos factos. 

Com os melhores cumprimentos 

A Presidente do Conselho de Administração 

 

Rita Perez 
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