
Uma armadilha chamada HFAR 

Há cerca de 5 anos fui submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Sta. 

Marta para implantação de uma válvula aórtica. 

No dia 16 de Fevereiro de 2018, uma 6ª-feira, cerca da 20H30/21H00, dirigi-me ao 

Serviço de Urgências do HFAR porque o meu médico detectou à auscultação uma 

bradicardia com arritmia. Naturalmente esperava obter um ECG para poder mais 

fundadamente fazer um diagnóstico e tomar as necessárias medidas. 

Aos fins-de-semana, a partir das 20H00 de sexta-feira, a Urgência do HFAR não 

tem serviço de cardiologia! 

Passei a noite no SO sem que nada de relevante para o caso me fosse feito. Sábado, 

mantendo-se a gravidade da situação e a ausência de soluções adequadas, o meu 

irmão e a minha mulher promoveram a minha transferência para as Urgências do 

Hospital de S. José onde, finalmente, foi feito um ECG que originou, nesse mesmo 

dia, o internamento no Hospital de Sta. Marta. Aqui, a situação foi considerada 

muito grave (estenose mitral com grande dilatação da aurícula esquerda e “flutter” 

auricular). Estive internado durante 3 semanas até estabilização. Findo esse tempo 

foi-me colocado um “pacemaker”, estabelecida medicação adequada e tive alta. 

Quando voltei ao HFAR para relatar este episódio no livro de reclamações, uma 

médica que estava de serviço nas Urgências, muito simpaticamente disse-me que 

aos fins-de-semana no HFAR o Serviço de Urgência tinha a dimensão de uma “ur-

gência básica”, que eu julguei, escandalizado, ser uma coisa ao nível de dos Postos 

de Socorro (PS) das Unidades… Porém, em 2014, o Governo definiu o que é um 

Serviço de Urgência Básica (SUB)  –  Despacho 10319/2014, Diário da República n.º 

153/2014, Série II de 2014-08-11  –  em cujos recursos técnicos, entre outras coisas, 

consta desfibrilhadores, “marca passo externo” e “electrocardiógrafo de 12 deriva-

ções” e, certamente, alguém que saiba trabalhar com eles e interpretar os resulta-

dos. Quer isto dizer que aos fins-de-semana, as Urgências do HFAR não são sequer 

equiparáveis a um SUB e estão mesmo ao nível de um PS o que, para um hospital 

que se afirma de excelência, deixa muito a desejar... e continua a escandalizar-me! 

Convém frisar que os enfermeiros foram simpáticos, diligentes e eficientes.  

Não sendo sequer possível fazer-se um simples electrocardiograma, poderão os 

militares e seus familiares ter problemas cardíacos aos fins -de-semana?... 

Assim vai a Saúde Militar! 

Nunca tinha recorrido às Urgências do HFAR. Agora, parece-me lógico que, depois 

desta experiência, não mais voltarei ao HFAR! 
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