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Porto, 10 de maio de 2016 

Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, LP. 
Df. Pimenta Marinho 

Assunto: Intervenção médica. Utentes das ECCI 

o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vem por este meio manifestar a sua total 
discordância com o conteúdo e a aplicação do "Manual de Procedimentos para 
Implementação e Desenvolvimento da ECCI da ARS Norte", de 5 de junho de 2014, onde é 
estabelecido que "a intervenção médica aos utentes da ECCI deve ser assegurada pelo 
respetivo Médico de Família". 

o SIM não pode deixar de manifestar a sua profunda perplexidade por tal facto e 
pela consequente extinção dos elementos médicos inseridos nas equipas das ECCI. 

F oi ainda neste âmbito que chegou ao conhecimento do SIM o email da Assessoria do 
Conselho Diretivo para os Cuidados de Saúde Primários da ARS Norte de 11 de abril de 
2016 em que se informa que a partir de 18 de abril de 2016 por deliberação do CD não 
serão pagas horas extraordinárias de atividade médica no âmbito das ECCI, uma solução 
que minorava a desconformidade do estabelecido pelo dito Manual. 

Com efeito, está a ser ignorado o número 3 do Artigo 40.0 do Decreto-Lei n.o 101/2006, de 
6 de junho, que estabelece que lia prestação de cuidados nas unidades e equipas da Rede é 
garantida por equipas multidisciplinares com dotações adequadas à garantia de uma 
prestação de cuidados seguros e de qualidade nos termos a regulamentar". 

Recaindo sobre cada Médico de Familia essa função, é-lhe exigido tempo que não foi 
alocado para essa função específica e que é subtraído ao destinado a todas as outras 
funções que o Médico de Familia já assume enquanto profissional da sua unidade 
funcional, prejudicando o trabalho da unidade e os cuidados prestados aos utentes da sua 
lista e da sua unidade. A exigência de avaliações periódicas e de múltiplos e 
pormenorizados registos no âmbito da ECCI implicam tempo dedicado a essas funções. 
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Realça-se ainda o absurdo de, nestes moldes, a alta da ECCI, com o objetivo de transmitir 
informação ao Médico de Família, ser elaborada pelo mesmo médico que a vai receber. 

Também a necessidade de estarem vários grupos profissionais presentes numa reunião 
mensal nas instalações das ECCI, fora do horário de reunião de serviço da unidade 
funcional de cada Médico de Família, exigindo desmarcação de consultas com pouca 
antecedência e de forma repetida ao longo do tempo, prejudica tanto a atividade 
programada como a organização do atendimento em consulta aberta das unidades 
funcionais dos respetivos Médicos de Família. 

Não pode deixar de se salientar, em suma, que o trabalho médico da(s) ECCI, 
integrando a(s) UCC de cada ACES, não é seguramente uma tarefa das USFIUCSP. 

o Sindicato Independente dos Médicos apela assim à revisão urgente do referido 
Manual no sentido de que todas as ECCI tenham médico próprio do ACES, com 
caracter voluntário, e com carga horária específica no seu horário semanal e/ou pago 
como trabalho suplementar. 

Com as melhores saudações sindicais eesHV1A.GI -pes.soGlL, 

o Secretário Regional do Norte do 
Sindicato Independente dos Médicos 
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