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COMUNICADO 
MEDICOS DE FAMILIA NAS URGENCIAS HOSPITALARES 

 
 
 
Chegou ao conhecimento da Comissão Nacional de Medicina Geral e Familiar (CNMGF) do 
Sindicato Independente dos Médicos (SIM) a intenção da direção do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC) de colocar Médicos de Família nas escalas de urgência daquele 
centro hospitalar. 
 
A CNMGF não pode deixar de manifestar a sua perplexidade ao verificar que o CHUC pretende 
que sejam os Médicos de Família, portanto os médicos dos Cuidados de Saúde Primários, a 
resolver um problema hospitalar. 
Um absurdo que, por certo, o indigitado Coordenador Nacional para a Reforma dos CSP não 
deixará passar em claro e merecerá o devido repúdio. 
 
Relembramos que a integração de equipas de urgência não faz parte das funções atribuídas aos 
médicos da área de Medicina Geral e Familiar da carreira especial médica, não tendo o SIM 
dúvida de que aquele absurdo, a efectivar-se, o seria com enorme profissionalismo e 
competência. 
 
A carência de profissionais médicos nos serviços de urgência não pode ser resolvida à custa dos 
médicos dos Cuidados de Saúde Primários, médicos estes assoberbados com o trabalho 
assistencial e não assistencial aos seus utentes inscritos em lista nominativa a que acresce 
frequentemente o trabalho suplementar obrigatório em modelos organizativos de prestação de 
consultas relacionadas com doença aguda nos Agrupamentos de Centros de Saúde. 
 
No âmbito das funções dos médicos da área de Medicina Geral e Familiar de articulação com 
outros níveis de prestação de cuidados, nomeadamente com as equipas de urgência da área 
hospitalar, entendemos que a carência de profissionais naquelas equipas deverá motivar uma 
reflexão por parte do Ministério da Saúde sobre os motivos que lhe deram origem, a que não 
serão alheios a degradação das condições de trabalho e a ausência de remuneração condigna, 
agravada pelos cortes salariais e pela reduzida remuneração do trabalho suplementar. 
 
Não podemos deixar de manifestar a nossa solidariedade aos colegas da área hospitalar que 
veem agora ser proposto aos médicos dos Cuidados de Saúde Primários um valor/hora pela 
prestação direta de trabalho no serviço de urgência superior ao valor/hora superior ao da última 
posição remuneratória da categoria de maior diferenciação da carreira especial médica, situação 
esta que reforça a importância do apelo já feito pelo Secretariado Nacional do SIM para a 
reposição do valor/hora do trabalho suplementar. 
 
Pelo exposto, a CNMGF recomenda ao Secretariado Nacional do SIM que aconselhe os Médicos 
de Família seus associados a não integrar as escalas de urgência no CHUC ou de outras 
instituições hospitalares. 
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