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Empresas na Urgência de Ortopedia no Hospital de Faro 

 

Comunicado 

 

A Ordem dos Médicos já se pronunciou distintas vezes sobre as urgências do Algarve, com 

problemas em várias especialidades, fruto da má gestão do anterior Conselho de Administração 

do CHA e do desinvestimento no SNS. 

Com alguma surpresa, a Ordem dos Médicos verifica que o Governo em funções ainda não 

resolveu os problemas de base do SNS e das urgências hospitalares, não obstante algumas 

medidas pontuais, até agora pouco eficazes. 

Lamentavelmente, continua o exagerado recurso às empresas intermediárias de mão de obra 

médica, às quais, eternizando a má gestão e o desinvestimento no SNS, o Ministério da Saúde 

paga valores muito superiores aos médicos do SNS, com prejuízo da Qualidade, do atendimento 

aos Doentes, da fixação e disponibilidade dos médicos do SNS e, globalmente, do próprio SNS. 

Desta vez, conforme notícia da comunicação social, que sabemos não ser destituída de 

fundamento, três médicos ortopedistas de uma empresa ter-se-ão ausentado em simultâneo das 

instalações da urgência do Hospital de Faro, deixando sem assistência doentes do foro 

traumatológico, incluindo crianças. 

O Governo e o Ministério da Saúde têm indesmentíveis culpas na situação ocorrida, bem como em 

muitas outras de teor semelhante, e, infelizmente, a Ordem dos Médicos não tem competências 

estatutárias para obrigar o Ministério da Saúde a respeitar o SNS, a dignidade da profissão médica 

e os direitos constitucionais dos doentes. 
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Todavia, os médicos ortopedistas visados pela notícia, que aceitaram livremente as condições 

contratuais e alegadamente assim procederam, poderão ter violado gravemente o Código 

Deontológico da Ordem dos Médicos, pelo que, no cumprimento dos seus deveres disciplinares e 

éticos, a Ordem dos Médicos irá abrir um processo disciplinar que poderá culminar na suspensão 

ou expulsão dos mesmos da Ordem dos Médicos. 

 

Ordem dos Médicos, Lisboa, 3 de Agosto de 2016 

 


