
 
Médicos sozinhos nos serviços de urgência e atendimento permanente 

Recomendação do Conselho Nacional Executivo da OM 
 
Recentemente o Jornal Expresso noticiou o caso de um médico a quem teria sido movido 
processo-crime por não ter acompanhado um doente que observou e diagnosticou como 
provável isquemia aguda do miocárdio. Tratar-se-ia de um Colega que assegurava sozinho um 
serviço de atendimento permanente da área dos cuidados de saúde primários e que, por tal 
motivo, entendeu não abandonar o serviço para acompanhar o doente. 
 
Ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos não cabe substituir-se as instâncias 
judiciais nem pretende emitir parecer em tal contexto. Confia-se no bom senso e na justiça. 
Cabe, no entanto, a Ordem dos Médicos emitir recomendações no desempenho das suas 
funções de contribuir para a prestação dos melhores cuidados de saúde aos portugueses e ao 
adequado exercício da prática médica. O caso permite, ainda, despoletar uma análise que 
urgia sobre as condições em que são prestados os cuidados de urgência a população e os 
condicionantes, constrangimentos e insuficiências com que os médicos se debatem na procura 
de desempenhar o melhor possível a sua missão. 
 
Nestes termos, o Conselho Nacional Executivo ponderou: 

• Os serviços de atendimento permanente dos Centros de Saúde são, em inúmeros 
locais, a única possibilidade de acesso perante a doença súbita ou os 
constrangimentos no recurso ao médico de família. 

• Tais serviços de atendimento são estruturados como de apoio mínimo mas divulgados 
como se de verdadeiros serviços de urgência se tratassem, em exagerado optimismo, 
por vezes fruto de algum eleitoralismo fácil. 

• A falta de médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar, as restrições 
orçamentais, a má gestão dos recursos humanos e materiais tem levado em muitos 
locais a obrigação de um único médico assegurar por longos períodos o 
funcionamento de um serviço de atendimento disponibilizado directamente para os 
utentes. 

• Tecnicamente é incorrecto um único médico responsabilizar-se por uma urgência, 
dada a eventual necessidade de técnicas e manobras como as de ressuscitação que 
implicam apoios, a eventualidade do acesso de mais que um doente urgente ou a 
necessidade de prestar acompanhamento na transferência para centros de nível 
superior. 

 
Em consequência, O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos recomenda: 

• Em nenhum caso, excepto em situações de emergência devidamente comprovada, 
deverá um médico ser "escalado" sozinho para um serviço de urgência não 
referenciado, em qualquer nível. 

• Do não-acatamento de tal recomendação serão responsabilizados os seus autores. 
• Foi solicitado aos serviços de contencioso a elaboração de documentos a serem 

utilizados pelos médicos, se constrangidos por superiores hierárquicos a exercer em 
condições técnicas desajustadas. 
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