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Refª. RC/MJT/MS/MP/08/08/2022 
Lisboa, 08 de agosto de 2022 
 
 

Exmª Senhora Presidente 
do Conselho de Administração 
do C. H. Lisboa Ocidental, EPE 

 
 
 
 

Assunto: Escala Urgência Médica – Hospital de São Francisco Xavier  - V/Oficio de 05/08/2022 Refª. CA 95/22 
C/c: Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

Presidente ARS LVT 
Presidente Secção Regional Sul Ordem Médicos 

 
 
 
 
Exmª. Senhora Presidente, 
 

Desde já agradecemos a pronta resposta ao nosso ofício. 
 
Em relação às escalas, as recomendações do Colégio de Medicina Interna são bem claras: 
um médico especialista por cada 100 doentes que recorram ao Serviço de Urgência, não 
especificando o resultado da triagem dos utentes, mas referindo-se apenas ao número de 
pessoas que a ele recorre. 
 
Ainda que se considere essa proporção de utentes com baixa gravidade (fruto, talvez, de 
uma afluência de Agosto que é temporária e pontual), há que considerar os utentes cada 
vez mais idosos e com doença cada vez mais grave que permanecem mais tempo (e não 
somente passam) no serviço e que carecem, por isso, de uma atenção diferenciada. 
 
Para além disto, na Urgência Geral do HSFX existem ainda dois circuitos com necessidade 
de atenção ao doente crítico (respiratório e não respiratório). Nesta situação, qualquer 
caso crítico mais complexo compromete a equipa ao retirar da restante assistência e 
organização um dos Assistentes Hospitalares, situação agravada sempre que existem 
necessidades de transporte. 
 
A qualidade dos cuidados prestados e a segurança da população que a ele recorre obriga 
ética e deontologicamente a não nivelar por baixo esses cuidados. 
 
A importância dos especialistas está também relacionada com a equipa de prestadores 
de serviço a que se refere. Além de estarem assimetricamente alocados aos turnos 
diurnos (sendo a escassez de recursos maioritariamente nocturna), são na sua grande 
maioria sem especialidade, dependendo cada vez mais da discussão dos casos e planos 
para resolução dos episódios de urgência que assumem. 
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Não nos conformamos com a diminuição da diferenciação dos médicos como solução 
para uma situação cada vez mais exigente. 
 
Agravando o já elencado, tal como refere o colégio de especialidade de medicina interna, 
o Chefe de Equipa tem funções de organização e coordenação, não devendo fazer parte 
da escala de assistência direta, como tem acontecido sempre. 
 
Tudo isto vem somente reforçar aquilo que são recomendações oficiais e claras: um 
médico assistente por cada 100 doentes que recorram ao SU. Mais é dito que a 
possibilidade de equiparação de Interno de Formação Específica do 5 ano a assistente 
hospitalar deve ser esporádica e excepcional e não frequente e sistemática e muito 
menos ser apresentado como assistente. 
 
Face a isto, a urgência do HSFX ainda se encontra muito longe do minimamente aceitável, 
e não são medidas como pôr a directora de urgência a compor a escala em dezenas de 
horas por semana que é solução estrutural. 
 
Tomamos a liberdade de sugerir que ao invés de colocar reticências aos alertas exija 
junto da tutela meios para as ultrapassar, e deixar de exigir aos recém especialistas que 
disponham da totalidade do seu horário em serviço de urgência, o que para além de 
ilegal – são 18h - desvirtua a especialidade e fragiliza a assistência na enfermaria e na 
consulta externa. 
 
Reafirmamos a nossa total disponibilidade para ajudar a encontrar soluções na certeza 
que em conjunto conseguiremos melhorar a urgência do HSFX, bem como a o restante e 
importantíssimo trabalho dos internistas 
 
Com as melhores saudações sindicais. 
 

A Secretária Regional do SIM/LVT 
Maria João Tiago 


