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Falta de médicos 
na urgência do
hospital de Leiria
desespera doentes
Recursos humanos Horas à espera sem atendimento, falta
de especialistas para preencher as escalas e pedidos para se
desviarem doentes para outras unidades de saúde, têm sido
algumas das queixas nas últimas semanas no Serviço de
Urgência Geral do Hospital de Santo André, em Leiria
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z Lurdes Jesus, com 87 anos e com
Alzheimer, desmaiou em casa e acor-
dou confusa. Os filhos recearam que
pudesse estar a sofrer um Acidente
Vascular Cerebral e chamaram o INEM,
que a transportou para o Serviço de
Urgência Geral (SUG) do Hospital de
Santo André, do Centro Hospitalar de
Leiria. Chegou pouco depois das 13
horas. Cerca das 19 horas ainda não
tinha sido atendida. Apenas tinha pas-
sado pela triagem, que lhe atribuiu a
pulseira amarela. Um dos profissio-
nais de saúde disse à filha que tinham
faltado dois médicos e não estava a
ser fácil dar resposta aos utentes que
transitaram do turno anterior e aos
que entretanto chegavam.

“A equipa foi impecável. Desde os
enfermeiros aos auxiliares. Como a
minha mãe tem Alzheimer deixaram-
-me ir ter com ela. Mas, não é aceitá-
vel que um hospital como o de Leiria,
que se diz certificado, não tenha médi-
cos na urgência. A pandemia não é
desculpa, até porque este é um pro-
blema recorrente”, desabafa Maria de
Jesus.

O problema principal é a falta de
recursos humanos: médicos e enfer-
meiros. Segundo um profissional de
saúde do SUG “não há generalistas”.
“Muitas vezes, um médico tem a res-
ponsabilidade de atender os doen-
tes das alas verde e amarela e da Área
Dedicada para Doentes Respiratórios
(ADR)”, criada durante a pandemia.

“Há situações de pessoas que estão
na urgência 18 horas. Chegam, rea-
lizam exames e depois não há médi-
co para as reavaliarem e lhes darem
alta. Os médicos que entram de tur-
no tentam ‘despachar’ quem já lá
estava e atender quem chega. Não é
fácil”, acrescenta a mesma fonte.

Embora tenha esperado menos
tempo, Lara Jordão passou por algo
idêntico. A jovem entrou nas urgên-
cias encaminhada pela Saúde 24,
com uma dor no peito. “Fui obser-
vada e realizei exames.” Fez medi-
cação intravenosa e foi ficando nas
urgências. “Na sala onde estava
havia seguramente umas 30 pes-
soas em macas. Não havia qualquer
médico, pelo que todos aguarda-
vam pela decisão de dar alta ou
serem internados. Entrei perto da
meia-noite e só saí depois das 8
horas, porque o médico só entrava
a essa hora para me dar alta. Per-
maneci no hospital apenas porque
não havia um médico”, revela.

Sentada num cadeirão, apercebeu-
-se de pedidos dos profissionais de
saúde para não admitirem mais doen-
tes e de tentarem mandar embora os
doentes com pulseira verde, que não
careciam de um atendimento urgen-
te. “Foi como se fechassem as urgên-
cias”, constata.

Outro médico aponta também a
falta de recursos humanos, tendo em
conta a área de influência da SUG.
“Não há especialistas para preencher
a escala das urgências. Aproveita-se
muitas vezes os internos e depois

não há capacidade de formação. Não
temos tempo para discutir os casos
com eles. A pressão é enorme sobre
os internos. Limitamos-nos a dizer o
que fazerem quando nos pergun-
tam”, lamenta.

Por vezes, há apenas um especia-
lista no SUG, o que impede também
a troca impressões com outros cole-
gas sobre determinado caso, refere o
profissional de saúde, ao acusar a
administração de pensar “sobretu-
do nos números” e “obrigá-los a fazer
muitas noites”. “Temos os melhores
números do País, mas faltam recur-
sos humanos. Há uma carga elevada
no serviço. As pessoas estão muito
cansadas, o que leva ao desgaste e ao
burnout.”

Segundo este médico, “o hospital
nada faz para fixar profissionais de
saúde” e a prestação de serviços é
contratada “pelo mais baixo custo”.
“Todos os hospitais aqui à volta ofe-
recem mais dinheiro. Não há a preo-
cupação com a qualidade. Temos
especialistas brilhantes que traba-
lham connosco de vez em quando e
que o hospital nada faz para os fixar”,
reforça.

Outro profissional de saúde relata
ainda que as equipas de enfermeiros
no SUG são também pequenas. “Por
exemplo, três enfermeiros para o ADR
é curto. Há sempre uma zona que fica
desprotegida de um profissional. Há
dias em que ninguém vai sequer à
casa-de-banho. Mas, entrando às 8
horas, por volta das 13 temos de comer
alguma coisa, caso contrário ainda

Recrutamento
Hospital assume dificuldade
O presidente do Conselho de
Administração do Centro
Hospitalar de Leiria (CHL)
reconhece que “tem havido
dificuldade em completar
equipas devido a baixas e
isolamentos afectos à Covid-19,
assim como dificuldades de
recrutamento”. No entanto, 
está prevista a contratação de
novos médicos, processo que
“está em curso há alguns meses
e foi intensificado
recentemente”. Licínio de
Carvalho sublinha que “os
doentes que apresentam uma
situação clínica de maior
gravidade são observados com
prioridade e consomem mais
tempo, aumentando o tempo de
espera para doentes menos
graves”. “A afluência de doentes
mais graves tem sido superior ao
habitual para a época”, diz, ao
lembrar que “os cuidados

prestados num serviço de
urgência não se limitam à
primeira observação dos
doentes, há a necessidade de
reavaliações e isso atrasa as
primeiras observações de outros
doentes que chegam após os
picos”. Segundo Licínio de
Carvalho, o médico que está no
Serviço de Urgência Geral
“nunca está sozinho”, uma vez
que “existem médicos de várias
especialidades em simultâneo”.
Sobre a contratação de mais
enfermeiros, o presidente refere
que “durante o período da
pandemia, o CHL contratou mais
de 60 enfermeiros para reforço
de equipas”. Agora, “existe uma
reserva de recrutamento válida,
à qual o CHL recorre para a
contratação de profissionais,
sempre que há necessidade e
dentro do quadro legal para o
efeito”.


