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COMUNICADO

A falta de médicos no SNS, resultante de políticas irresponsáveis de numerus clausus logo no

acesso à formação pré-graduada, seguidas das aposentações e reformas antecipadas, somadas à

agressívídade na contratação de especíalístas por parte da iniciativa prívada, têm levado à grave

carêncía destes profissíonais no país e em especial nas zonas periféricas como é o caso do Algarve. É

pública a crescente falta de médicos nos Hospitaís da região, a saber:

- O Serviço de Cirurgia de Faro perdeu 7 especialistas e 5 internos (em resultado da retirada de

idoneídade formatíva);

- O Serviço de Ortopedía de Faro passou de 176 horas de utílização de bloco operatório por

mês para êscassas 1-02 horas, entretanto retírada a idoneidade;

- No serviço de Anestesía de Faro só existem atualmente 12 médícos, sendo certo que no

respetÍvo quadro o número previsto é de 31.

Desde o início do corrente ano cada cirurgíão tem efetuado 48 horas de urgência por semana,

de forma a colmatar as necessidades do Serviço, levando ao cansaço e exaustão.

O mesmo acontece na Ortopedia, cujo Serviço de Urgência tem por vezes funcionado com

apenas um ortopedista, levando a que os doentes, com patologia cirúrgíca urgente, sejam

transferidos para Lisboa.

É inaceitáve1 a existência destas situações num Serviço de Urgência Polivalente de um Hospital

Central, e por isso o SIM manifesta a sua profunda preocupação, sinalizando que o arrastar destes

problemas tenderá sempre a agravá-los.

Com o objetivo de procurar soluções, o SIM solicitou reunião com o CA que ficou agendada

para o dia 23 de Outubro, onde esperamos esclarecimentos cabais a questões concretas colocadas

no nosso ofício, nomeadamente:

- Quais são as medidas tomadas e ou a tomar, para contratar médicos nas especialidades

carenciadas e prazos previstos para o efeito?

- Quais os tempos máximos de trabalho médico semanal, mensal e anual, efetivamente

praticados?



- Qual o porquê do elevado número de concursos desertos na região, em diversas áreas de

exercício profissional médico?

- Que medidas foram ou virão a ser tomadas para reverter a grave perda de idoneídade dos

Serviços de Ortopedia e Cirurgia?

A segurança dos doentes e do ato médíco, a saúde dos cirurgíões e a garantia da alta qualidade

assistencial em benefício dos utentes, exigem que não se repitam ocorrências recentes, e

provavelmente futuras, de haver apenas um cirurgião geral ou um único ortopedista no Serviço de

Urgência, quando o número mínímo é, respetívamente, de 5 e de 4 (rácio obrígatório, segundo

deliberação do CNE da OM).

Assim, o Secretariado Regíonal do SIM/Algarve, reunído a 7 de Outubro de 2015, delíbera:

L-Reafirmar o apoio aos médicos do Centro Hospitalar do Algarve;

2-Repudíar a atitude tomada pelo CA de cancelar as férias aos médicos ortopedistas;

3-Responsabílizar o CA pelas falhas de especialistas de cirurgia e ortopedia no Serviço

de Urgêncía, e por eventuaís defícíências na assistência aos doentes, resultantes da

íncapacidade manifestada nos últimos anos para encontrar soluções que permitam

elimínar ou mitigar as graves carências de médicos especialístas no CHAlgarve;

4-Apelar ao díálogo construtivo entre os médicos e a administração;

S-Convocar para dia 23 de Outubro uma reunião de esclarecimento sindical com os

médicos hospitalares do Centro Hospitalar do AIgarve.

Faro,OT de Outubro de 201-5

O Secretariado do SIM/Algarve
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