
Visita ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 

Na sequência da intervenção efectuada no mês de Outubro para resolução do conflito entre os 

médicos internos do Hospital São Sebastião e a administração do Centro Hospitalar de Entre 

Douro e Vouga (CHEDV), após diversas imposições por parte desta entidade relativamente ao 

trabalho prestado pelos médicos internos em Serviço de Urgência (SU), o Conselho Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) 

promoveram uma visita àquela unidade de saúde no passado dia 12 de Novembro.  

Foi verificado no local as condições de trabalho, funcionamento e escalas de urgência. 

Adicionalmente, foi possível detectar as dificuldades e as eventuais irregularidades existentes 

através do contacto pessoal com os médicos presentes e os responsáveis pelo SU.  

A delegação registou com agrado a informação transmitida que, desde o dia 1 de Novembro, 

nenhum médico interno do Hospital São Sebastião é destacado para prestação de trabalho 

extraordinário em urgência geral no SU. Os responsáveis da instituição garantiram ainda que 

todo o trabalho realizado pelos internos no SU é supervisionado e orientado por médicos 

especialistas.  

Tal como o SIM, o CRNOM reconhece toda a problemática relacionada com a organização do 

SU, mas não pode deixar de mais uma vez recomendar fortemente o respeito pela formação 

dos médicos internos e a necessidade imperiosa da existência de recursos humanos 

tecnicamente qualificados, e de acordo com o estatuto de urgência médico-cirúrgica, que 

garantam aos doentes cuidados de saúde de qualidade.  

O CRNOM saúda a atitude da administração do CHEDV, por ter reposto a normalidade no 

internato médico de especialidade e respeitado as disposições constantes do Regulamento do 

Internato Médico em vigor, bem como se congratula pela parceria com o SIM na defesa da 

qualidade da formação médica e do exercício técnico da medicina. 

O relatório final da visita será apresentado brevemente, com realce específico para o conjunto 

de recomendações que consideramos necessárias.  

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. 

Porto, 15 de Novembro de 2013. 


