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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

(VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL) 
 

Considerando que a Entidade Reguladora da Saúde, nos termos do n.º 1 do artigo 

4.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de 

agosto, exerce funções de regulação, de supervisão e de promoção e defesa da 

concorrência respeitantes às atividades económicas na área da saúde nos setores 

privado, público, cooperativo e social; 

Considerando as atribuições da Entidade Reguladora da Saúde conferidas pelo 

artigo 5.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de 

agosto; 

Considerando os objetivos da atividade reguladora da Entidade Reguladora da 

Saúde estabelecidos no artigo 10.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-

Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto; 

Considerando os poderes de supervisão da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 19.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Visto o processo registado sob o n.º ERS/034/2019; 

 

I. DO PROCESSO 

I.1. Origem do processo  

1. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) tomou conhecimento, em 8 de março 

de 2019, da reclamação subscrita por L.P., visando a atuação do Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHEDV) e do Centro Hospitalar de 
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Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (CHVNGE), estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde registados no Sistema de Registo de Estabelecimentos 

Regulados (SRER) da ERS sob os n.ºs 18860 e 19965, respetivamente.  

2. Concretamente, alega o exponente que a sua mãe, a utente M.S., deu entrada 

no serviço de urgência (SU) do CHVNGE, em 27 de dezembro de 2018, na 

sequência de acidente por atropelamento, onde permaneceu internada, em 

estado muito grave e com prognóstico reservado, até ao dia 4 de fevereiro de 

2019, altura em que foi transferida para o CHEDV. Chegada ao 

estabelecimento de destino (CHEDV), e pese embora o historial clínico da 

utente, foi admitida pelo SU, e permaneceu nos corredores do SU do CHEDV 

até ao seu falecimento, em 6 de fevereiro de 2019. 

3. Face à necessidade de uma averiguação mais aprofundada dos factos 

relatados pelo exponente, ao abrigo das atribuições e competências da ERS, o 

respetivo Conselho de Administração deliberou, por despacho de 2 de abril de 

2019, proceder à abertura do presente processo de inquérito, registado 

internamente sob o n.º ERS/034/2019, com o intuito de aferir da adequação 

dos procedimentos adotados pelos prestadores visados no decurso da 

situação trazida aos autos e a sua compatibilidade com o direito de acesso, 

em tempo útil, a cuidados de saúde de qualidade, necessários e adequados à 

situação clínica da utente.  

 

I.2. Diligências 

4. No âmbito da investigação desenvolvida pela ERS, realizaram-se as seguintes 

diligências instrutórias: 

(i) Pesquisa no SRER da ERS relativa à inscrição do Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (CHVNGE), constatando-se que o mesmo é 

uma entidade prestadora de cuidados de saúde inscrita no SRER da ERS; 
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(ii) Pesquisa no SRER da ERS relativa à inscrição do Centro Hospitalar de 

Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHEDV), constatando-se que o mesmo é 

uma entidade prestadora de cuidados de saúde inscrita no SRER da ERS; 

(iii) Notificação de abertura de processo de inquérito enviada ao exponente 

L.P., em 8 de abril de 2019; 

(iv) Notificação de abertura de processo de inquérito e pedido de elementos 

enviado ao CHVNGE, em 8 de abril de 2019, e análise da resposta 

rececionada em 6 de maio de 2019; 

(v) Notificação de abertura de processo de inquérito e pedido de elementos 

enviado ao CHEDV, em 8 de abril de 2019, e análise da resposta 

rececionada em 2 de maio de 2019; 

(vi) Pedido de relatório de apreciação clínica a perita médica consultora da 

ERS a 7 de maio de 2019, e análise do respetivo parecer datado de 14 de 

junho de 2019 e rececionado em 26 de junho de 2019. 

 

II. DOS FACTOS 

II.1. Da reclamação  

5. Concretamente, cumpre destacar os seguintes factos alegados pelo 

exponente L.P. na sua reclamação de 8 de março de 2019: 

“[…] 

FALECIMENTO DE M.S.  

Na qualidade de mandatário do senhor L.P., filho de M.S., utente falecida no dia 

06.02.2019, no Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira, viúva, cartão de 

cidadão número […], contribuinte número […] com última morada na […], vem 

apresentar a seguinte denúncia, nos seguintes termos e fundamentos:  
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i. a 27.12.2018, M.S. deu entrada nos serviços de urgência do Hospital Eduardo 

Santos Silva (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.), na sequência 

de um acidente por atropelamento na Rua Principal, número 239, freguesia de 

Canedo, concelho de Santa Maria da Feira (Estrada Nacional 222);  

ii. esteve internada na unidade de cuidados intensivos (em estado de coma 

induzido) durante várias semanas devido à gravidade dos danos (entre outros, 

traumatismo craniano, fratura da cervical e fratura da anca);  

iii. o estado da utente acima referido era muito grave e os prognósticos muito 

reservados;  

 iv. entretanto, verificando-se ligeira melhoria no estado de saúde, a mesma foi 

transferida para a enfermaria do hospital, permanecendo vigiada e estando em 

permanente observação/monitorização pelo pessoal médico  

v. não obstante, interrompendo um percurso evolucional lento, mas positivo, a 

04.02.2019 foi transferida do Hospital Eduardo Santos Silva em Vila Nova de Gaia 

para o Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira;  

vi. tendo dado entrada no Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira PELO 

SERVIÇO DE URGÊNCIA, o que não se compreende tendo em conta o historial 

clínico da utente;  

vii. é que, a mesma ficou desde o dia 04.02.2019 até ao dia 06.02.2019 nos 

corredores do serviço de urgência SEM QUALQUER TIPO DE CUIDADOS 

ESPECÍFICOS À SUA SITUAÇÃO DELICADA;  

viii. durante todo este período de tempo os familiares (em especial o filho aqui 

denunciante), alertaram o Hospital São Sebastião para a situação clínica da utente, 

pediram explicações sem qualquer sucesso para perceber o porquê da mesma ter 

dado entrada no Hospital São Sebastião pelos serviços de urgência e aí 

permanecer sem qualquer cuidado específico à sua situação clínica;  

ix. deparando-se com o que estava a acontecer e sabendo que o estado clínico da 

sua mãe obrigava a uma permanente vigilância/monitorização (até porque tinha 

um tubo respiratório que precisava de ser limpo com frequência, de 2 em 2 horas 

pelos menos) e perante a dificuldade de estabelecer qualquer diálogo com o 
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Hospital São Sebastião, apesar das inúmeras insistências, o aqui denunciante fez 

uma reclamação por escrito logo no dia 04.02.2019 (reclamação número 068), 

alertando para o que se estava a passar com a sua mãe e dos perigos que a 

permanência no serviço de urgência sem qualquer cuidado acarretava para o caso 

concreto;  

x. subsequentemente, a 06.02.2019 a utente infelizmente vem a FALECER NOS 

SERVIÇOS DE URGÊNCIA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO EM SANTA MARIA DA 

FEIRA, por paragem cardiorrespiratória devido, previsivelmente, ao entupimento do 

tubo de respiração que não tinha sido limpo, onde tinha dado entrada a 04.02.2019 

após um longo período de cuidados intensivos no Hospital Eduardo Santos Silva 

em Vila Nova de Gaia e de estar a dar sinais de uma recuperação lenta, mas 

positiva.  

Assim, pede-se um apuramento de responsabilidades tendentes a averiguar como 

é que se pode aceitar a transferência de uma doente que está a ser 

permanentemente monitorizada, de outro hospital, DANDO ENTRADA DESSA 

DOENTE PELO SERVIÇO DE URGÊNCIAS E AÍ PERMANECENDO, SEM QUALQUER 

ATENÇÃO OU CUIDADO, DURANTE DIAS ATÉ VIR A FALECER. […]”. 

6. Em resposta ao ofício da ERS para “[…] invocação sumária das razões e/ou 

factos que entendam relevantes para a apreciação da reclamação por parte da 

ERS, incluindo decisão tomada e eventuais medidas adotadas ou a adotar”, o 

CHVNGE remeteu, por ofício datado de 14 de março de 2019, os seguintes 

esclarecimentos: 

“[...]  

Na sequência do ofício supramencionado, cumpre-nos informar que não nos é 

possível remeter a resposta à exposição do Sr. L.P. dentro do prazo estipulado por 

V.ªs Ex.ªs, pelo que logo que terminem as diligências para a averiguação da 

situação exposta, apresentaremos os devidos esclarecimentos ao exponente com 

conhecimento à Entidade Reguladora da Saúde.”. 
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II.2. Do pedido de elementos ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 

E.P.E. (CHVNGE) 

7. Considerando a necessidade de carrear elementos adicionais para os autos, 

foi remetido um pedido de informação ao CHVNGE, em 8 de abril de 2019, 

concretamente solicitando o seguinte: 

“[…] 

1. Se pronunciem detalhadamente sobre a situação descrita na referida 

reclamação e forneçam esclarecimentos adicionais que entendam relevantes 

sobre a situação da utente, acompanhado de toda a documentação de suporte; 

2. Descrição de todas as etapas percorridas pela utente, com indicação de data, 

hora e profissional responsável pela sua operacionalização, por nome, categoria 

profissional, funções e serviço em que o mesmo se integra, acompanhada do 

respetivo suporte documental; 

3. Indicação, no caso concreto, dos procedimentos desencadeados para 

transferência da utente para o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., 

acompanhados do respetivo suporte documental, designadamente, cópia das 

fichas que suportam as diligências de contacto realizadas para o efeito, indicando: 

i. Data e hora da realização do contacto; 

ii. Identificação do profissional responsável pela realização do contacto por 

nome, categoria profissional, funções e serviço em que se encontra 

inserido; 

iii. Concretização dos cuidados específicos que se visavam acautelar com a 

transferência da utente. 

4. Indicação de medidas corretivas adotadas em ordem a evitar situações 

semelhantes à reportada na reclamação supra citada, acompanhado do respetivo 

suporte documental; 

5. Remetam cópia das conclusões do processo de inquérito internamente 

instaurado para apuramento dos factos relatados pelo reclamante; 
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6. Procedam ao envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados 

necessários e relevantes à análise do caso concreto. […]”.  

8. Nessa sequência, por ofício rececionado pela ERS em 14 de março de 2019, 

veio o CHVNGE prestar os seguintes esclarecimentos: 

“[…]  

Ponto 1 e 2 - Pronúncia detalhada sobre a situação descrita na reclamação e 

esclarecimentos adicionais, bem como descrição de todas as etapas percorridas 

pela utente: 

- A doente M.S., de 74 anos de idade, deu entrada no Serviço de Urgência no dia 27 

de dezembro de 2018, pelas 21:04 horas, […] vítima de atropelamento com projeção 

e acompanhada pela VMER, apresentando diagnóstico de politraumatismos; 

- Devido à gravidade do seu estado clínico, a doente foi diretamente transportada 

para a Sala de Emergência Médica, para estabilização inicial e realização de 

exames radiológicos (TAC e RX) que revelaram traumatismo crânio-encefálico 

grave, fratura da coluna cervical e fraturas da bacia; 

- Na Sala de Emergência a doente foi avaliada por Cirurgia Geral, Medicina Interna e 

Ortopedia; 

- Sendo, posteriormente, cerca das 22:25 horas, decidido o internamento da doente 

na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente; 

Ponto 3 - Procedimentos desencadeados para transferência da utente para o 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE, acompanhados do respetivo 

suporte documental, designadamente, cópia das fichas que suportam as 

diligências de contato realizadas para o efeito, com indicação de data e hora e 

profissional responsável pela realização do contato e concretização dos cuidados 

específicos que se visavam acautelar com a transferência da utente: 

Após tratamento e estabilização das lesões agudas, foi contatado o Serviço de 

Ortopedia do Centro Hospitalar de Douro e Vouga, EPE para transferência da 

doente e continuação de tratamento. 
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O último contato, para agilização da transferência foi realizado em 04 de fevereiro 

de 2019, pelo Dr. C.R. (Neurocirurgia do CHVNGE) com a Dra. M.G., Médica de 

Ortopedia do Centro Hospitalar Douro e Vouga, EPE, que acordaram a transferência 

o CHEDV para esse dia (04.02.2019). […].”. 

 

II.3. Do pedido de elementos ao Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

(CHEDV) 

9. Paralelamente, foi remetido um pedido de informação ao CHEDV, em 8 de abril 

de 2019, concretamente solicitando o seguinte: 

“[…] 

1. Se pronunciem detalhadamente sobre a situação descrita na referida 

reclamação e forneçam esclarecimentos adicionais que entendam relevantes 

sobre a situação da utente, acompanhado de toda a documentação de suporte; 

2. Informação sobre o concreto quadro clínico apresentado pela utente aquando da 

admissão no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.; 

3. Indicação do motivo pelo qual a utente “[…] ficou desde o dia 04.02.2019 até ao 

dia 06.02.2019 nos corredores do serviço de urgência sem qualquer tipo de 

cuidados específicos à sua situação delicada” (cfr. reclamação anexa);  

4. Descrição de todas as etapas percorridas pela utente, com indicação de data, 

hora e profissional responsável pela sua operacionalização, por nome, categoria 

profissional, funções e serviço em que o mesmo se integra, acompanhada do 

respetivo suporte documental; 

5. Indicação de medidas corretivas adotadas em ordem a evitar situações 

semelhantes à reportada na reclamação supra citada, acompanhado do respetivo 

suporte documental; 

6. Procedam ao envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados 

necessários e relevantes à análise do caso concreto. […]”. 
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10. Através de mensagem de correio eletrónico de 2 de maio de 2019, o CHEDV 

veio informar os autos do seguinte: 

“[…] 

Em cumprimento da solicitação efetuada por V. Exas. através do ofício supra 

mencionado, solicitando elementos destinados a aferir da atuação do Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHEDV) e Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (CHVNGE) no que respeita à prestação de cuidados à 

utente M.S., pelo presente se remetem os seguintes elementos documentais e 

factuais detidos pelo CHEDV: 

1. Pronúncia detalhada sobre a situação descrita na reclamação subscrita por L.P., 

filho da utente, bem como da denúncia subscrita pelo advogado do mesmo, Dr. 

L.F.: 

O teor da reclamação não traduz com exatidão a situação da utente, na medida em 

que a entrada da utente no CHEDV não se confina a um episódio de urgência. Na 

verdade, o que se passou foi que o CHVNGE, onde a doente se encontrava 

internada desde 27.12.2018, fez um contacto com o CHEDV na pessoa da Dra. 

M.G., médica do Serviço de Ortopedia, sendo que esta transmitiu ao CHVNGE de 

que não dispunha de vaga para o internamento. 

No contacto com a médica foi omitido o facto da doente se encontrar 

traquestomizada, sendo referida que apenas precisava de cuidados de enfermaria 

de Ortopedia. 

Durante o período que permaneceu no CHEDV a mesma esteve na área de 

observação e não em corredor, tendo sido realizada tabela de internamento e 

efetuados os competentes registos. 

No local em que a doente permaneceu, sala de observações, o nível de observação 

e vigilância dos doentes é certamente superior ao que receberia em internamento 

em enfermaria, dado tratar-se de um local com circulação de profissionais e 

doentes durante as 24 horas do dia. 

2. Informação sobre o concreto quadro clínico apresentado pela utente aquando da 

admissão no CHEDV: 
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Conforme se pode verificar pela Nota de Alta emitida pelo CHVNGE, nos dados da 

alta de internamento há a seguinte referência "Estado clínico: melhorado, Destino: 

outro Hospital; Notas médicas: Transferência para o CHEDV a cargo da Dra. M.G. 

(Ortopedia)"; Notas de enfermagem: Enfermagem de reabilitação - doente com FM 

graus 2/3 . Colaborante embora de forma inconsistente. Com traqueostomia 

fenestrada n.º 9 a efetuar treinos de clampagem. Neste momento com clampagem 

a 80 % com o objetivo de evolução na clampagem e posterior descanulação de 

acordo com tolerância da doente..." 

A doente foi admitida no CHEDV às 14.53 do dia 04.02.2019, decorrente de 

transferência do CHVNGE, cuja informação clínica registada foi a seguinte: 

04.02.2019 - "Mulher de 74 anos. Vítima de atropelamento a 27/12/2018. Esteve na 

UCIP e UCI do CHVNG por TCE do qual resultou quadro de LAD. Traqueostomizada. 

Transferida para orientação de fracturas de C2 e da bacia (para tratamento 

conservador). Doente vígil, não colaborante, apirética. 

Doc. Um (Nota de alta CHVNGE)  

3. Indicação do motivo pela qual a utente ficou "... desde o dia 04.02.2019 até ao 

dia 06.02.2019 nos corredores do serviço de urgência sem qualquer tipo de 

cuidados específicos à sua situação delicada": 

De acordo com o já atrás referido, a utente não permaneceu nos corredores do 

serviço de urgência sem qualquer tipo de cuidados. Atenta a inexistência de vaga 

desde logo transmitida ao Hospital que transferiu a doente e sem que a médica do 

CHEDV que foi contactada tivesse obtido a informação de que a mesma se 

encontrava traqueostomizada, a doente foi colocada na sala de observações do 

Serviço de Urgência, tendo sido realizada tabela de internamento, vigiada por 

diversas especialidades médicas e monitorizada com cuidados de enfermagem. 

Doc. Dois (Boletim identificação - Serviço de Urgência CHEDV 

4. Descrição de todas as etapas percorridas pela utente, com indicação de data, 

hora e profissional responsável pela sua operacionalização, por nome, categoria 

profissional, funções e serviço em que o mesmo se integra, acompanhada do 

respetivo suporte documental: 
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04-02-2019 18:41 - Dr. P.C. (Ortopedia) 

Mulher de 74 anos, transferida do CHVNGE. Por não ter necessidade de mais 

cuidados por NC foi transferida para H. de residência para orientação de fraturas; 

Pede importação de imagens (TC cervical e RX); fratura para tratamento 

conservador; sem necessidade de internamento por Ortopedia; 

Pediu a observação por Neurologia e Medicina Interna; Discussão do caso com o 

chefe de equipa. 

04-02-2019 20:00 - Dra. M.M. (Neurologia) 

Sequelas de lesão traumática com evolução imagiológica favorável; 

Sem cuidados específicos a propor por Neurologia. 

04-02-2019 21:25 - Dr. E.C. (Medicina Interna) 

Sem aparente necessidade de cuidados urgentes de Medicina Interna; 

Aspirações em SOS e sugestão de avaliação por MFR. 

04-02-2019 22:5 -Monitorização Enfermeiro A.T. 

04-02-2019 23:39 - Dr. N.T. (Ortopedia) 

Sem vagas no internamento; decisão de manter vigilância no SU e nova decisão no 

dia seguinte para alocação para internamento. 

05-02-2019 1:21 Monitorização Enfermeira M.J. 

05-02-2019 7:48 Monitorização Enfermeira M.J. 

05-02-2019 8:51 Monitorização Enfermeira M.S. 

05-02-2019 12:21 Monitorização Enfermeira M.S. 

05-02-2019 13:[0]7 - Dr. S.D. (Ortopedia) 

Orientação para tratamento ortopédico conservador que mantém; sem critério para 

internamento de Ortopedia. 

05-02-2019 14:10 Monitorização Enfermeira M.S. 

05-02-2019 14:32 Monitorização Enfermeira M.S. 
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05-02-2019 15:19 - Dra. R.S. (Ortopedia) 

Doente com taquicardia; apirética; pediu avaliação por Medicina Interna. 

05-02-2019 [16:22] - Dra. F.P. (Medicina Interna) 

Doente a ser alocada em Ortopedia para orientação posterior EDA/MFR. 

05-02-2019 16:55 - Dra. F.P. (Medicina Interna) 

Manter vigilância; tratar dor em SOS; manter posicionamentos confortáveis. 

06-02-2019 6:30 - Sala de Ressuscitação - Dr. A.P. (Unidade de Cuidados 

Intermédios) 

Entrada na sala de ressuscitação em PCR; Verificada assistolia; iniciado suporte 

avançado de vida; cânula interna de traqueostomia com rolhão de secreções; 

remoção de cânula por nova cânula não fenestrada; 40 minutos de manobras de 

suporte avançado de vida com recuperação de pulso aos 12 minutos, mas nova 

evolução para atividade elétrica sem pulso; novas manobras sem recuperação de 

pulso. 

Verificado óbito às 07:10 (am). 

06-02-2019 7:41 - Dr. A.P. (Unidade de Cuidados Intermédios) 

Certificado óbito n.º […] 

Doc. Três (Registos/diário) e Doc. Quatro (Comunicação de óbito) 

5. Indicação de medidas corretivas destinadas a evitar situações semelhantes à 

reportada: 

Atendendo à factualidade descrita da qual resulta comprovado o adequado 

acompanhamento clínico da utente, não obstante a ausência da comunicação da 

sua situação clínica integral pelo CHVNGE aquando da transferência para o 

Hospital de residência, não se vislumbrou a necessidade de medidas corretivas, 

sem prejuízo de poderem vir a ser tomadas as consideradas convenientes com a 

conclusão do presente inquérito. 

6. Esclarecimentos adicionais julgados relevantes: 
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Compulsado o registo de enfermagem da sala de emergência é possível constatar 

que a avaliação inicial feita à doente, no que respeita a "via aérea" foi considerada 

"permeável", o que afasta a alegação contida na exposição subscrita pelo 

mandatário de que a utente veio a falecer por "paragem cardiorrespiratória devido, 

previsivelmente, ao entupimento do tubo de respiração que não tinha sido limpo". 

De igual modo, os registos do diário junto como documento três, descrevem todos 

os cuidados que foram prestados à utente, resultando uma cuidada monitorização 

do seu quadro e estado clínico. 

Doc. Cinco (Registo de Enfermagem da Sala de Emergência) ”. 

11. Em anexo ao sobredito ofício de resposta, o CHEDV remeteu os seguintes 

documentos: 

i. Nota de alta da utente M.S. no CHVNGE; 

ii. Boletim identificação da utente M.S. no SU do CHEDV; 

iii. Registos/diário da utente M.S.; 

iv. Comunicação de óbito da utente M.S.; 

v. Registo de Enfermagem da Sala de Emergência. 

 

II.4. Do pedido de parecer clínico 

12. Tendo em conta a necessidade de avaliação técnica dos factos em presença, 

em 7 de maio de 2019, foi solicitado parecer técnico a perita médica 

consultora da ERS, cujas conclusões, em suma, se reconduzem a: 

“[…] 

A análise da documentação disponível, relativa à atuação dos Centro Hospitalar 

Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) e Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 

(CHEDV) nos cuidados prestados à utente M.S. permitiu a identificação de 

algumas questões que merecem reflexão: 

1. Transferência da doente do CHVNGE para o CHEDV com conhecimento da 

ausência de vagas de internamento 
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De acordo com as alegações do CHEDV, o CHVNGE foi informado da ausência de 

vagas no Serviço de Ortopedia aquando do contacto estabelecido para a 

transferência da utente, aspeto que terá sido ignorado pelo estabelecimento de 

origem e que determinou que a mesma ficasse em área de observação no Serviço 

de Urgência (SU) do CHEDV a aguardar vaga de internamento. Não obstante a 

inexistência de normas reguladoras do processo de transferências inter-

hospitalares, considerando a orgânica da rede nacional de cuidados de saúde 

dentro da qual instituições com diferentes níveis de especialização e diferenciação 

interagem entre si, parece-me essencial que a instituição de origem deva 

estabelecer contacto prévio com o estabelecimento de destino por forma a 

confirmar a disponibilidade de recursos para a receção do utente, evitando assim 

eventual prejuízo nos cuidados prestados. 

Consequentemente, na posse da informação da inexistência de vagas para 

internamento na instituição de destino, o CHVNGE infringe uma regra que acredito 

ser básica, expondo a doente a uma instituição que à data da transferência não 

dispunha de recursos que permitissem a prestação de cuidados condicentes com 

o seu estado clínico. 

2. Cumprimento das normas que regulam a comunicação eficaz na transição de 

cuidados 

A transição de cuidados constitui um momento de vulnerabilidade para o doente 

dado o risco envolvido no que diz respeito à manutenção da comunicação eficaz 

entre os profissionais de saúde. Esta transição deve pois obedecer a uma 

comunicação eficaz, precisa, completa, sem ambiguidade e compreendida pelo 

recetor. 

De acordo com as alegações do CHEDV esta instituição, na pessoa da Dra. M.G., 

não terá sido informada aquando do contato telefónico efetuado pela equipa do 

CHVNGE sobre o facto de a doente se encontrar traqueostomizada, motivo pelo 

qual não terá sido possível uma prévia programação do nível de cuidados e 

consequentemente do local de alocação da doente nesse centro hospitalar. Não 

obstante esta eventual falha de comunicação verbal, a carta de transferência que 
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acompanhou a utente expõe com clareza essa informação, bem como os cuidados 

de seguimento necessários e plano de descanulação que se encontrava em curso. 

Recomenda-se pois que as instituições, na pessoa dos seus profissionais, 

cumpram com rigor as normas que regulam a comunicação eficaz na transição de 

cuidados de saúde de acordo com determinação da DGS, por forma a evitar 

condicionamento nos cuidados prestados, com eventuais consequências 

deletérias na saúde do doente. 

3. Impacto da admissão via SU no processo de transferência inter-hospitalar. 

O exponente refere ser incompreensível que a admissão da doente no CHEDV 

tenha sido efetuada pelo SU. De facto e apesar do SU constituir uma área 

primordialmente destinada à avaliação de doentes agudos “vindos do exterior”, 

nomeadamente do domicílio ou de unidades de cuidados de saúde primários, é por 

esta via que se faz de forma habitual, em várias instituições do SNS, a admissão de 

doentes provenientes de transferência inter-hospitalar. Tal prende-se com o facto 

de esta ser uma área comum às diversas especialidades médicas e cirúrgicas, 

constituindo assim um espaço físico de excelência para uma avaliação mais 

aprofundada e multidisciplinar do doente na sua chegada à instituição. Deste 

modo permite-se uma definição mais assertiva do nível de cuidados necessários e 

serviço de internamento de alocação preferencial para o doente.  

Perante o exposto, o facto de a admissão se ter efetuado pelo SU não me parece 

ter sido em momento algum prejudicial à doente. Não obstante, o Serviço de 

Urgência deve idealmente constituir um serviço de passagem ou curta estadia, não 

sendo compreensível que o doente aí permaneça por período superior ao 

estritamente necessário para a sua avaliação e estabilização. 

4. Constrangimento no acesso a cuidados de Internamento no CHEDV 

A sobrelotação de diversas instituições do SNS em alguns períodos do ano 

determina constrangimentos no que toca à disponibilidade de recursos e qualidade 

de cuidados prestados. Contudo, é desejável que, na medida do possível, estas 

instituições criem mecanismos que permitam que doentes com indicação para 

internamento sejam transferidos em curto espaço de tempo para o mesmo. 
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De acordo com as alegações do CHEDV durante o período em que a doente 

permaneceu no SU esta esteve numa “área de observação tendo sido realizada 

tabela de internamento e efetuados os registos competentes”, referem ainda que 

“na sala de observações o nível de observação e vigilância é certamente superior 

ao que receberia em internamento de enfermaria dado tratar-se de um local com 

circulação de profissionais e doentes durante as 24 horas do dia”. De facto, apesar 

do SU ser um local com vigilância 24/h dia este não cumpre certamente o rácio 

médico/doente e enfermeiro/doente exigidos pela situação clínica em questão. 

Mais se acresce que nos registos disponibilizados não existe qualquer referência à 

prestação de cuidados à traqueostomia, numa doente que se encontrava a evoluir 

no processo de descanulação. 

Assim parece-me evidente que a alocação da doente em serviço de internamento 

com vigilância médica, de enfermagem e com terapeutas respiratórios poderia ter 

determinado um desfecho clinico diferente, pelo menos no curto prazo, não 

obstante a gravidade do quadro clinico nos fazer prever um mau prognóstico 

global com risco elevado de desfecho desfavorável a médio-longo prazo. […]”. 

13. Assim, recomenda a perita consultada pela ERS que: 

“[…] 

Em face da apreciação clínica que antecede, cumpre apresentar as seguintes 

conclusões e recomendações: 

- em caso de transferência inter-hospitalar é recomendável que a instituição de 

origem confirme a disponibilidade de recursos na instituição de destino e apenas 

proceda à transferência do doente uma vez assegurada a adequada continuidade 

de cuidados; 

- recomenda-se que as instituições, na pessoa dos seus profissionais, cumpram 

com rigor as normas que regulam a comunicação eficaz na transição de cuidados 

de saúde por forma a evitar condicionamentos nos cuidados prestados; 

- as instituições prestadoras de cuidados de saúde devem evitar a permanência em 

SU de doentes com indicação clara de internamento, promovendo assim um 

Serviço de Urgência destinado aquela que é a essência das suas funções, e 
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evitando constrangimentos no acesso ao cuidados e nível de vigilância condicente 

com o quadro clínico dos utentes que requerem internamento.”. 

 

III. DO DIREITO 

III.1. Das atribuições e competências da ERS 

14. De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 5.º, 

ambos dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 

de agosto, a ERS tem por missão a regulação, a supervisão e a promoção e 

defesa da concorrência, respeitantes às atividades económicas na área da 

saúde dos setores privado, público, cooperativo e social, e, em concreto, à 

atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

15. Sendo que estão sujeitos à regulação da ERS, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º 

dos mesmos Estatutos, todos os estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente 

da sua natureza jurídica. 

16. Consequentemente, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

(CHEDV) e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (CHVNGE), 

estão sujeitos à regulação da ERS, encontrando-se inscritos no SRER da ERS, 

respetivamente, sob os ns.º 18860 e 19965. 

17. As atribuições da ERS, de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º dos Estatutos da 

ERS compreendem “a supervisão da atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no que respeita […entre 

outros] [ao] “cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e de 

funcionamento”, “[à] garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de 

saúde”, e “[à] prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais 

direitos dos utentes”. 

18. Com efeito, são objetivos da ERS, nos termos das alíneas a), c) e d) do artigo 

10.º dos Estatutos da ERS, “assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício 

da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde”; “garantir 
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os direitos e interesses legítimos dos utentes” e “zelar pela prestação de cuidados 

de saúde de qualidade”. 

19. No que toca à alínea a) do artigo 10.º dos Estatutos da ERS, a alínea c) do 

artigo 11.º do mesmo diploma estabelece ser incumbência da ERS “assegurar 

o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e sancionar o seu 

incumprimento”.  

20. Já no que se refere ao objetivo regulatório previsto na alínea c) do artigo 10.º 

dos Estatutos da ERS, de garantia dos direitos e legítimos interesses dos 

utentes, a alínea a) do artigo 13.º do mesmo diploma estabelece ser 

incumbência da ERS “apreciar as queixas e reclamações dos utentes e 

monitorizar o seguimento dado pelos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde às mesmas”. 

21. Finalmente, e a propósito do objetivo consagrado na alínea d) do artigo 10.º 

dos Estatutos da ERS, a alínea c) do artigo 14.º do mesmo diploma prescreve 

que compete à ERS “garantir o direito dos utentes à prestação de cuidados de 

saúde de qualidade”. 

22. Para tanto, a ERS pode assegurar tais incumbências mediante o exercício dos 

seus poderes de supervisão, consubstanciado, designadamente, no dever de 

zelar pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis, e 

ainda mediante a emissão de ordens e instruções, bem como recomendações 

ou advertências individuais, sempre que tal seja necessário, sobre quaisquer 

matérias relacionadas com os objetivos da sua atividade reguladora, incluindo 

a imposição de medidas de conduta e a adoção das providências necessárias 

à reparação dos direitos e interesses legítimos dos utentes – cfr. alíneas a) e 

b) do artigo 19.º dos Estatutos da ERS. 

23. Ora, tal como configurada, a situação denunciada poderá não só traduzir-se 

num comportamento atentatório dos legítimos direitos e interesses da utente 

M.S., mas também na violação de normativos que à ERS cabe acautelar na 

prossecução da sua missão de regulação da atividade dos estabelecimentos 



 

 19 

prestadores de cuidados de saúde, conforme disposto no n.º 1 do artigo 5.º 

dos Estatutos da ERS. 

24. Pelo que, perante este enquadramento, resulta a necessidade da análise dos 

factos, tal como denunciados, sob o prisma de um eventual desrespeito do 

direito dos utentes a receberem com prontidão, humanamente, com respeito e 

num período de tempo considerado clinicamente aceitável os cuidados 

adequados e tecnicamente mais corretos, nomeadamente, em situações de 

especial vulnerabilidade. 

 

III.2. Do direito de acesso aos cuidados de saúde de qualidade e em tempo 

clinicamente aceitável  

25. O direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64.º da Constituição da 

República Portuguesa (doravante CRP), tem por escopo garantir o acesso de 

todos os cidadãos aos cuidados de saúde, o qual é assegurado, entre outras 

obrigações impostas constitucionalmente, através da criação de um Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) universal, geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. 

26. Por sua vez, a Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de 

agosto, em concretização da imposição constitucional contida no referido 

preceito, estabelece no n.º 4 da sua Base I que “os cuidados de saúde são 

prestados por serviços e estabelecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste, 

por outros entes públicos ou por entidades privadas, sem ou com fins lucrativos”, 

consagrando-se nas diretrizes da política de saúde estabelecidas na Base II 

que “é objetivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos 

cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, 

bem como garantir a equidade na distribuição de recursos e na utilização de 

serviços”; 

27. Bem como estabelece, na sua Base XXIV, como características do SNS: 

“a) Ser universal quanto à população abrangida; 
b) Prestar integradamente cuidados globais ou garantir a sua prestação; 
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c) Ser tendencialmente gratuito para os utentes, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos”. 

28. Por outro lado, e em concretização de tal garantia de acesso ao SNS, é 

reconhecido aos utentes dos serviços de saúde um conjunto vasto de direitos, 

onde se inclui o direito a que os cuidados de saúde sejam prestados em 

observância e estrito cumprimento dos parâmetros mínimos de qualidade 

legalmente previstos, quer no plano das instalações, quer no que diz respeito 

aos recursos técnicos e humanos utilizados.  

29. A este respeito, encontra-se reconhecido na LBS, mais concretamente na 

alínea c) da Base XIV, o direito dos utentes a serem “tratados pelos meios 

adequados, humanamente e com prontidão, correção técnica, privacidade e 

respeito”. 

30. Norma que é melhor desenvolvida e concretizada no artigo 4.º ("Adequação da 

prestação dos cuidados de saúde”) da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, segundo 

o qual “O utente dos serviços de saúde tem direito a receber, com prontidão ou 

num período de tempo considerado clinicamente aceitável, consoante os casos, os 

cuidados de saúde de que necessita” (n.º 1). 

31. Tendo o utente, bem assim, “(…) direito à prestação dos cuidados de saúde mais 

adequados e tecnicamente mais corretos” (n.º 2). 

32. Estipulando, ainda, o n.º 3 que “Os cuidados de saúde devem ser prestados 

humanamente e com respeito pelo utente”. 

33. Quanto ao direito do utente ser tratado com prontidão, o mesmo encontra-se 

diretamente relacionado com o respeito pelo tempo do paciente1, segundo o 

qual deve ser garantido o direito a receber o tratamento necessário dentro de 

um rápido e predeterminado período de tempo. 

34. Aliás, o Comité Económico e Social Europeu (CESE), no seu Parecer sobre “Os 

direitos do paciente”, refere que o “reconhecimento do tempo dedicado à 

consulta, à escuta da pessoa e à explicação do diagnóstico e do tratamento, tanto 

                                                 
1
 Vd. o ponto 7. da “Carta Europeia dos Direitos dos Utentes”. 
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no quadro da medicina praticada fora como dentro dos hospitais, faz parte do 

respeito das pessoas [sendo que esse] investimento em tempo permite reforçar a 

aliança terapêutica e ganhar tempo para outros fins [até porque] prestar cuidados 

também é dedicar tempo”. 

35. Relativamente ao direito dos utentes de ser tratados pelos meios adequados e 

com correção técnica, tal resulta do reconhecimento ao utente do direito a ser 

diagnosticado e tratado à luz das técnicas mais atualizadas, e cuja efetividade 

se encontre cientificamente comprovada, sendo, porém, obvio que tal direito, 

como os demais consagrados na LBS, terá sempre como limite os recursos 

humanos, técnicos e financeiros disponíveis – cfr. n.º 2 da Base I da LBS. 

36. Efetivamente, sendo o direito de respeito do utente de cuidados de saúde um 

direito ínsito à dignidade humana, o mesmo manifesta-se através da 

imposição de tal dever a todos os profissionais de saúde envolvidos no 

processo de prestação de cuidados, o qual compreende, ainda, a obrigação de 

os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde possuírem 

instalações e equipamentos que proporcionem o conforto e o bem-estar 

exigidos pela situação de fragilidade em que o utente se encontra. 

37. Paralelamente, cumpre ressaltar que, não obstante a Base XXIII da LBS 

classificar como complementar à atividade de prestação de cuidados de 

saúde o transporte de doentes; 

38. Não pode, nem deve, tal transporte ser processado de forma autónoma e não 

correlacionada com a efetiva prestação de cuidados de saúde. 

39. Com efeito, os procedimentos adstritos ao transporte de doentes não podem 

ser aptos a constranger, ab initio, o direito de acesso que a própria 

transferência visa acautelar com a procura de um nível de prestação de 

cuidados complementar ou até mesmo mais diferenciado. 

40. O que necessariamente ocorrerá se não forem salvaguardados os padrões de 

qualidade, certeza e segurança exigíveis e que sejam aptos a garantir a 

dignidade e a prontidão exigidas à prestação de cuidados de saúde integrada 

de que o utente necessite.  
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IV. Análise da situação concreta 

41. Os factos apurados no decurso dos presentes autos indiciam a existência de 

constrangimentos, quer na realização da transferência inter-hospitalar da 

utente M.S. do CHVNGE para o CHEDV, quer na qualidade dos cuidados 

prestados durante a sua permanência no CHEDV, que impactam com o seu 

direito de acesso, em tempo útil, a cuidados de saúde de qualidade, 

necessários e adequados à sua situação clínica. 

42. Com efeito, resulta da análise dos factos recolhidos no decurso das 

diligências encetadas pela ERS que: 

i. A utente M.S., de 74 anos de idade, deu entrada no SU do CHVNGE 

pelas 21h04m de dia 27/12/2018, “[…] vítima de atropelamento com 

projeção e acompanhada pela VMER, apresentando diagnóstico de 

politraumatismos”; 

ii. Atenta a “[…] gravidade do seu estado clínico, a doente foi diretamente 

transportada para a Sala de Emergência Médica, para estabilização inicial e 

realização de exames radiológicos (TAC e RX) que revelaram traumatismo 

crânio-encefálico grave, fratura da coluna cervical e fraturas da bacia; Na 

Sala de Emergência a doente foi avaliada por Cirurgia Geral, Medicina 

Interna e Ortopedia”; 

iii. Posteriormente, “[…] cerca das 22:25 horas, [foi] decidido o internamento 

da doente na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente” do CHVNGE, 

onde permaneceu até ao dia 04/02/2019; 

i. Nessa altura, e “Após tratamento e estabilização das lesões agudas, foi 

contatado o Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de Douro e Vouga, 

EPE para transferência da doente e continuação de tratamento. O último 

contato, para agilização da transferência foi realizado em 04 de fevereiro 

de 2019, pelo Dr. C.R. (Neurocirurgia do CHVNGE) com a Dra. M.G., Médica 

de Ortopedia do Centro Hospitalar Douro e Vouga, EPE, que acordaram a 

transferência o CHEDV para esse dia (04.02.2019).”; 
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ii. Assim, às 14h53 de dia 04/02/2019, a utente M.S. foi admitida no SU 

do CHEDV, tendo sido triada pelas 15h27, tendo-lhe sido atribuída 

pulseira Branca (Outros casos), com a indicação de “Transf de CHVNG 

(carta anexa) para continuação de cuidados”; 

iii. A utente teve 1.ª observação médica, pela especialidade de Ortopedia, 

às 18h41 do dia 04/02/2019, sendo que da folha de requisição para 

apoio interno / avaliação, consta o seguinte: “Mulher de 74 anos. Vítima 

de atropelamento a 27/12/2018. Esteve na UCIP e UCI do CHVNG por TCE 

do qual resultou quadro de LAD. Traqueostomizada. Transferida para 

orientação de fracturas de C2 e da bacia (para tratamento conservador). 

Doente vígil, não colaborante, apirética. Agradeço observação. 

Prioridade Urgente”; 

iv. Pelas 20h00 de dia 04/02/2019, a utente foi observada pela 

especialidade de Neurologia, constando do diário clínico o seguinte “[…] 

Sequelas de lesão traumática, com evolução imagiológica favorável. Sem 

cuidados específicos a propor pela Neurologia.”; 

v. Pelas 21h25 de dia 04/02/2019, a utente foi submetida a avaliação pela 

especialidade de Medicina Interna, com o seguinte resultado: “Sem 

aparente necessidade de cuidados urgentes por Medicina Interna. Sugere-

se apenas aspirações em SOS e sugiro avaliação por MFR. Caso careça de 

cuidados pela traqueostomia poderá eventualmente ser contactado o 

SMIP/Pneumologia”; 

vi. Após monitorização de Enfermagem, a utente M.S. foi novamente 

avaliada pela especialidade de Ortopedia pelas 23h39 de dia 

04/02/2019, tendo sido o “caso discutido com chefe de equipa - sem 

vagas para internamento no Hospital – [pelo que foi] decidido permanecer 

em vigilância no SU e decisão amanhã por serviço de alocação para 

internamento”; 

vii. De acordo com a documentação junta aos autos pelo CHEDV, durante a 

sua permanência no SU do CHEDV, a utente foi monitorizada e/ou 
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observada em: 05/02/2019 1h21 Monitorização Enfermeira M.J.; 

05/02/2019 7h48 Monitorização Enfermeira M.J.; 05/02/2019 8h51 

Monitorização Enfermeira M.S.; 05/02/2019 12h21 Monitorização 

Enfermeira M.S.; 05/02/2019 13h07 - Dr. S.D. (Ortopedia); 05/02/2019 

14h10 Monitorização Enfermeira M.S.; 05/02/2019 14h32 

Monitorização Enfermeira M.S.; 05/02/2019 15h19 - Dra. R.S. 

(Ortopedia); 05/02/2019 16h22 - Dra. F.P. (Medicina Interna) e 

05/02/2019 16h55 - Dra. F.P. (Medicina Interna); 

viii. Pelas 6h30 de dia 06/02/2019, a utente deu “Entrada na sala de 

ressuscitação em PCR; Verificada assistolia; iniciado suporte avançado de 

vida; cânula interna de traqueostomia com rolhão de secreções; remoção 

de cânula por nova cânula não fenestrada; 40 minutos de manobras de 

suporte avançado de vida com recuperação de pulso aos 12 minutos, mas 

nova evolução para atividade elétrica sem pulso; novas manobras sem 

recuperação de pulso”; 

ix. A utente M.S. veio a falecer no SU no CHEDV pelas 07h10 de dia 

06/02/2019. 

43. Da factualidade apurada nos autos, resulta que, após tratamento e 

estabilização das lesões agudas da utente no CHVNGE, foi contactado o 

serviço de ortopedia do CHEDV, para transferência e continuidade de 

tratamento nessa unidade hospitalar; 

44. Sendo que, a este respeito, refere o CHEDV que “[…] o CHVNGE, onde a doente se 

encontrava internada desde 27.12.2018, fez um contacto com o CHEDV na pessoa 

da Dra. M.G., médica do Serviço de Ortopedia, sendo que esta transmitiu ao 

CHVNGE de que não dispunha de vaga para o internamento”. 

45. No entanto, e ignorando a informação de ausência de vaga prestada pelo 

CHEDV, o CHVNGE procedeu, mesmo assim, à realização da transferência da 

utente M.S., em total desconsideração pela obrigação que sobre si impendia 

de, enquanto unidade do SNS, garantir aos utentes uma prestação integrada e 

continuada de cuidados de saúde; 
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46. Pois que, se é certo que o contacto telefónico prévio com o estabelecimento 

de destino é essencial à confirmação da disponibilidade de recursos e à 

garantia de aceitação do utente pelo serviço destinatário; 

47. Também é certo que, a conduta do CHVNGE – ao transferir a utente M.S. à 

revelia da informação prestada no contacto prévio realizado com o CHEDV –, 

impacta com a necessidade de garantir a integração, continuidade e nível dos 

cuidados de saúde necessários e adequados à situação específica da utente, 

que a transferência visa acautelar. 

48. Situação que in casu determinou que a utente M.S. “[…] ficasse em área de 

observação no Serviço de Urgência (SU) do CHEDV a aguardar vaga de 

internamento” (cfr. parecer técnico junto aos autos); 

49. Concluindo, a perita médica consultada pela ERS, que no caso em apreço a 

conduta do CHVNGE “[…] infringe uma regra que acredito ser básica, expondo a 

doente a uma instituição que à data da transferência não dispunha de recursos 

que permitissem a prestação de cuidados condicentes com o seu estado clínico.”. 

50. O que impacta gravemente com o direito da utente de acesso, em tempo útil e 

de forma integrada e continuada, aos cuidados de saúde necessários e 

adequados à sua situação clínica, que à ERS cabe acautelar. 

51. Pois que a prestação de cuidados de saúde de qualidade impõe a definição de 

procedimentos articulados de transferência aptos a garantir a preparação de 

todo aquele processo, o qual não só deve assegurar a existência de vaga 

necessária à admissão do utente, como ter interlocutores bem definidos e, 

bem assim, garantir a transmissão dos concretos cuidados que a 

transferência visa acautelar, para elaboração do necessário plano de 

cuidados, só assim se logrando garantir a prestação integrada e continuada 

dos cuidados de saúde necessários e adequados à situação específica de 

cada utente; 

52. Plano de cuidados esse que se revela tão mais necessário e cuja maior 

acuidade se exige, quando está em causa a prestação de cuidados 

particularmente sensíveis e específicos como é o caso dos autos. 
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53. Sendo certo que, de acordo com as informações prestadas nos autos pelo 

CHEDV, “No contacto [do CHVNGE] com a médica foi omitido o facto da doente se 

encontrar traquestomizada, sendo referida que apenas precisava de cuidados de 

enfermaria de Ortopedia.”; 

54. O que, de acordo com a perita médica consultada pela ERS, terá 

impossibilitado “[…] uma prévia programação do nível de cuidados e 

consequentemente do local de alocação da doente nesse centro hospitalar”, não 

obstante “[…] a carta de transferência que acompanhou a utente exp[or] com 

clareza essa informação, bem como os cuidados de seguimento necessários e 

plano de descanulação que se encontrava em curso.”. 

55. Sendo a situação tão mais gravosa quando o CHVNGE tinha perfeito 

conhecimento de que a utente M.S. necessitava da prestação de cuidados 

especializados, atenta a especificidade e gravidade da sua situação clínica, e 

foi, ab initio, informado da inexistência de recursos no CHEDV para o efeito, por 

inexistência de vagas disponíveis para internamento da utente; 

56. Sendo totalmente inadmissível a decisão do CHVNGE de transferência da 

utente sem que se encontrasse devidamente assegurada a continuação do 

nível de cuidados prestados, prejudicando com a sua conduta a integração 

dos cuidados a prestar. 

57. O que necessariamente constitui um constrangimento do direito de acesso da 

utente e uma incontornável quebra no nível da prestação de cuidados de 

saúde. 

58. Acresce que, de acordo com as informações prestadas nos autos pelo 

exponente, a admissão da utente no CHEDV foi efetuada pelo SU; 

59. A este respeito, e pese embora a perita médica consultada pela ERS 

reconheça que “[…] é por esta via que se faz de forma habitual, em várias 

instituições do SNS, a admissão de doentes provenientes de transferência inter-

hospitalar. Tal prende-se com o facto de esta ser uma área comum às diversas 

especialidades médicas e cirúrgicas, constituindo assim um espaço físico de 

excelência para uma avaliação mais aprofundada e multidisciplinar do doente na 
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sua chegada à instituição. Deste modo permite-se uma definição mais assertiva do 

nível de cuidados necessários e serviço de internamento de alocação preferencial 

para o doente.”; 

60. Também defende que “[…] o Serviço de Urgência deve idealmente constituir um 

serviço de passagem ou curta estadia, não sendo compreensível que o doente aí 

permaneça por período superior ao estritamente necessário para a sua avaliação e 

estabilização”, o que in casu claramente não sucedeu, uma vez que a utente 

permaneceu, em estado grave, no SU do CHEDV, desde as 14h53m de dia 

04/02/2019 até às 6h30 de dia 06/02/2019, altura em que entrou em paragem 

cardiorrespiratória e veio a falecer; 

61. Assim se evidenciando uma grave quebra na integração e na continuidade dos 

cuidados de saúde prestados à utente M.S., e que não se compagina com a 

obrigação que impende sobre o CHEDV de, enquanto unidade do SNS, garantir 

aos utentes uma prestação integrada e tempestiva de cuidados de saúde. 

62. Em sua defesa, alega o CHEDV que a utente M.S. “[…] esteve na área de 

observação e não em corredor, tendo sido realizada tabela de internamento e 

efetuados os competentes registos. No local em que a doente permaneceu, sala de 

observações, o nível de observação e vigilância dos doentes é certamente superior 

ao que receberia em internamento em enfermaria, dado tratar-se de um local com 

circulação de profissionais e doentes durante as 24 horas do dia.”; 

63. Não se concebendo nem se aceitando os argumentos invocados pelo 

prestador, de que foi efetuada uma “[…] cuidada monitorização do seu quadro e 

estado clínico […]”, quando a utente M.S. permaneceu sem qualquer vigilância 

e/ou monitorização no SU do CHEDV durante, pelo menos, 10 horas. 

64. Com efeito, de acordo com os registos/diários juntos aos autos pelo próprio 

CHEDV, a utente foi monitorizada, pela última vez, às 16h55 de dia 05/02/2019 

– altura em que foi avaliada por Medicina Interna –, e aí permaneceu sem 

qualquer monitorização adicional até às 6h30 de dia 06/02/2019 – altura em 

que deu entrada na sala de ressuscitação em paragem cardiorrespiratória e 

veio a falecer. 
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65. Não restando senão concluir que o CHEDV não acautelou o devido 

acompanhamento da utente M.S., durante toda a sua permanência no SU, 

garantido uma permanente e efetiva monitorização do seu grave estado 

clínico, apta a garantir o cumprimento do dever de prestação de cuidados de 

saúde de qualidade e com segurança, imposto ao prestador. 

66. O que, de resto, é corroborado pelo parecer técnico junto aos autos, ao referir 

que “[…] apesar do SU ser um local com vigilância 24/h dia este não cumpre 

certamente o rácio médico/doente e enfermeiro/doente exigidos pela situação 

clínica em questão”; 

67. Com a agravante de que, segundo a perita médica consultada pela ERS, “[…] 

nos registos disponibilizados não existe qualquer referência à prestação de 

cuidados à traqueostomia, numa doente que se encontrava a evoluir no processo 

de descanulação.”; 

68. Concluindo, dessa forma, que “[…] a alocação da doente em serviço de 

internamento com vigilância médica, de enfermagem e com terapeutas 

respiratórios poderia ter determinado um desfecho clinico diferente, pelo menos no 

curto prazo, não obstante a gravidade do quadro clinico nos fazer prever um mau 

prognóstico global com risco elevado de desfecho desfavorável a médio-longo 

prazo.”. 

69. Tudo concorrendo para que a conduta da CHEDV não se tenha revelado 

consentânea com a necessidade de garantia de uma prestação integrada, 

continuada e tempestiva de cuidados de saúde de cuidados de saúde de 

qualidade e em segurança; 

70. Termos em que cumpre considerar que os procedimentos assistenciais 

empregues pelo CHEDV não se revelaram garantísticos da proteção dos 

direitos e interesses legítimos da utente M.S., que à ERS cumpre garantir, 

mormente do direito à proteção da saúde e à continuidade dos cuidados 

prestados. 

71. Por todo o vindo de expor, considera-se necessária a adoção da atuação 

regulatória infra delineada, ao abrigo das atribuições e competências 



 

 29 

legalmente atribuídas à ERS, para que os prestadores assegurem a adoção de 

procedimentos garantísticos dos direitos dos utentes ao acesso, em tempo 

útil, a uma prestação integrada e continuada de cuidados de saúde, dessa 

forma se procurando evitar a repetição futura de situações como a verificada 

nos presentes autos. 

 

V. DA AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS 

72. A presente deliberação foi precedida de audiência escrita dos interessados, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aplicável ex vi da alínea a) do artigo 24.º 

dos Estatutos da ERS, tendo sido chamados a pronunciarem-se, relativamente 

ao projeto de deliberação da ERS, o Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, E.P.E. (CVHVNGE), o Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E.P.E. (CHEDV) e o reclamante L.P., todos por ofícios datados de 4 de 

julho de 2019. 

73. Decorrido o prazo concedido para a referida pronúncia, a ERS rececionou, em 

17 de julho de 2019, a pronúncia do reclamante L.P. e, em 26 de julho de 2019, 

a pronúncia do CHVNGE. 

74. Assim, por ofício rececionado em 17 de julho de 2019, tomou a ERS 

conhecimento da pronúncia do reclamante L.P., nos seguintes termos: 

“[…] 

L.P., reclamante no âmbito do processo de inquérito acima identificado, notificado 

do projeto de deliberação do Conselho de Administração da Entidade Reguladora 

da Saúde, vem pronunciar-se por escrito acerca do mesmo, nos termos do artigo 

121.° do Código do Procedimento Administrativo, para o que DIZ e REQUER: 

1. 

O projeto de decisão apresentado faz uma exposição e análise dos factos 

constitutivos da situação da utente M.S., desde a sua entrada no serviço de 

urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (CHVNGE), no 
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dia 27 de dezembro de 2018, até ao dia do seu falecimento no Centro Hospitalar de 

Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHDEV), no dia 06 de fevereiro de 2019. 

2. 

Ora, resulta de toda a base factual que, não obstante a gravidade das lesões 

sofridas pela utente M.S. em consequência do acidente do qual foi vítima, a 

verdade é que toda a actuação das duas unidades hospitalares envolvidas 

concorreram para o agravamento da situação e potenciaram o seu resultado, ou 

seja, o falecimento da referida utente. 

3. 

No processo de inquérito instruído pela Entidade Reguladora da Saúde fica 

demonstrado que a comunicação entre o CHVNGE e o CHDEV foi deficiente, 

permitindo-se a transferência da utente entre os referidos centros hospitalares 

sem serem asseguradas as condições necessárias para a continuação do 

tratamento adequado à sua situação clínica, desde logo, inexistindo quarto no 

CHDEV onde a utente pudesse ficar internada, à semelhança do que sucedia no 

CHVNGE. 

4. 

Paralelamente, fica também demonstrado que apesar da utente ter sido transferida 

do CHVNGE para o CHDEV acompanhada de informação clínica clara sobre a sua 

situação, os cuidados necessários ao acompanhamento/tratamento não foram 

assegurados pelo CHDEV, tendo existido clara negligência na análise da mesma, 

como inclusive o demonstra a resposta do CHDEV, ao afirmar que o concreto 

estado de saúde da utente, designadamente a nível respiratório, não havia sido 

informado por via telefónica, quando tal quadro clínica estava claramente 

demonstrado pela documentação escrita. 

5. 

Assim, concorda-se com a decisão apresentada no projeto de deliberação do 

Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, requerendo-se em 

conformidade que, dentro das atribuições da Entidade Reguladora da Saúde, seja 

dado seguimento aos mecanismos propostos para o apuramento das concretas 
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responsabilidades dos profissionais envolvidos no processo em apreço, 

nomeadamente através da Ordem dos Médicos e do Ministério Público. 

Nestes termos, requer-se a V. Exas., que sejam apuradas as concretas 

responsabilidades: 

a) de quem autorizou a transferência da utente do CHVNGE para o CHDEV, tendo 

prévio conhecimento da inexistência de quarto disponível; 

b) de quem negligenciou os cuidados adequados à situação clínica da utente M.S., 

permitindo que a mesma ficasse sem qualquer vigilância/monitorização durante 

longos períodos de tempo; 

c) de quem negligenciou a prestação de cuidados de limpeza da cânula interna de 

traqueostomia, o que provocou o seu entupimento (entupimento do tubo de 

respiração), a paragem cardiorrespiratória da utente M.S. e subsequente 

falecimento da mesma. 

Tudo e em qualquer dos casos com as legais consequências.”. 

75. Ora, a pronúncia do reclamante não colide com o sentido da decisão projetada, 

antes vem reforçar a necessidade e premência de emissão das instruções 

delineadas. 

76. Cumprindo, no entanto, referir que não compete à ERS avaliar a bondade dos 

concretos cuidados de saúde prestados in casu, nem tão pouco avaliar da sua 

oportunidade e pertinência clínica face às legis artis determinadas, por se 

tratar de matéria que não se insere no âmbito de atribuições e competências 

desta Entidade Reguladora; 

77. Com efeito, não cura a ERS de avaliar a correção técnica dos concretos 

cuidados de saúde prestados, centrando-se a sua atuação na análise dos 

procedimentos e protocolos de atuação instituídos e/ou empregues no caso 

concreto, aferindo se os mesmos são consentâneos com a salvaguarda do 

direito de acesso aos cuidados de saúde, com a garantia dos direitos e 

interesses legítimos dos utentes e, bem assim, com a prestação de cuidados 

de saúde de qualidade. 
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78. Nesse sentido, e no que respeita às diligências adicionais solicitadas pelo 

reclamante, sempre se dirá que tais matérias extravasam o âmbito das 

atribuições e competências legalmente atribuídas à ERS, sendo competência, 

por um lado, da Ordem dos Médicos e, por outro, do Ministério Público, 

determinando-se, assim, o envio dos autos a tais entidades, para os fins tidos 

por convenientes.  

79. Acresce que, por ofício rececionado em 26 de julho de 2019, a ERS tomou 

conhecimento da pronúncia aduzida pelo CHVNGE, concretamente alegando: 

“[…] 

O CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E.P.E (CHVNGE) 

notificado, nos termos e para os efeitos do n.° 1 do artigo 122° do Código do 

Procedimento Administrativo, vem prestar a V. Exa. a seguinte pronúncia relativa à 

instrução emanada no projeto de deliberação: 

a) De acordo com os esclarecimentos anteriormente prestados, a doente M.S. 

esteve internada no CHVNGE, de 27.12.2018 a 4.02.2019. 

b) Aquando da sua entrada no Serviço de Urgência deste Centro Hospitalar, a 

doente apresentava poli traumatismos graves, nomeadamente, traumatismo 

crânio-encefálico grave (TCE), fratura da coluna cervical e fraturas da bacia, 

pelo que foi sedada, ventilada e internada na Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente (UCIP). 

c) Tendo, a equipa de Ortopedia decidido realizar tratamento conservador das 

fraturas da coluna e da bacia. 

d) Durante o período em que esteve internada na UCIP de 27.12.2018 a 

19.01.2019, na Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente (CIP) de 

19.01.2019 a 25.01.2019 e na enfermaria do Serviço de Neurocirurgia de 

25.01.2019 a 4.02.2019, a doente Maria Silva foi melhorando das lesões 

cerebrais e por esse motivo passou da UCIP para a CIP, e dai para a 

enfermaria de Neurocirurgia. 

e) A doente M.S., a 31.01.2019, realizou TAC cerebral que, revelou reabsorção 

completa das contusões cerebrais. 
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f) Atento os resultados da TAC cerebral, a doente M.S. já não necessitava de 

tratamento específico por Neurocirurgia, devendo apenas manter tratamento 

por Ortopedia e Reabilitação, o qual poderia ser realizado no Hospital da sua 

área de residência. 

g) Nesse sentido, foram iniciadas tentativas de contacto com o CHEDV para a 

transferência da doente e agendando contato para 04.02.2019. 

h) No referido dia, o contato com o CHEDV foi efetuado com a Dra. M.G. 

(Ortopedia), que concordou com a transferência fosse efetuada nesse 

mesmo dia e que apesar de ainda não ter vaga para a doente, entretanto 

arranjaria uma no internamento, solicitando que a doente M.S. fosse 

encaminhada através do Serviço de Urgência do CHEDV. 

i) À data da transferência, a doente M.S. encontrava-se vígil, com os olhos 

abertos, dirigia o olhar à chamada, colaborando de forma ainda que 

inconsistente, realizava treinos de encerramento da traqueostomia e já fazia 

levantes para um cadeirão.  

j) Durante a tarde de 04.02.2019, a doente M.S. foi transferida para o CHEDV, 

ao cuidado da Dra. M.G. (Ortopedia), que tinha dado a indicação de nos 

dirigimos ao Serviço de Urgência, de acordo com solicitação prévia. 

Sendo que, 

 

k) Durante o período em que, a doente M.S. permaneceu no CHVNGE recebeu o 

tratamento adequado comprovado pela sua evolução clínica. 

l) A decisão de transferência da doente M.S. para o CHEDV foi adequada à sua 

evolução clinica - da enfermaria de Neurocirurgia para a enfermaria de 

Ortopedia, dado só necessitar de tratamento conservador das fraturas, de 

cuidados gerais e de reabilitação, incluindo os treinos de encerramento da 

traqueostomia. 

m) Não se compreendendo a referência à necessidade de cuidados especiais 

relacionados com a traqueostomia, dado que a mesma é realizada para 

facilitar a respiração, diminuindo o esforço e facilitando a higiene 
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respiratória, nomeadamente a aspiração de secreções, pelo que, na presença 

de debilidade física e alterações neurológicas, é mais fácil, e comporta 

menos riscos, tratar um doente traqueostomizado. 

n) Importa ainda referir que, muitos doentes traqueostomizados são 

autónomos, fazendo uma vida quase normal e que os cuidados com uma 

traqueostomia são de mera rotina, não necessitando de programação, 

preparação ou diferenciação particulares.  

Em suma, 

o) Os procedimentos para a transferência da doente foram os adequados, e 

testemunhados, nomeadamente pela secretária do Serviço de Neurocirurgia, 

que efetuou a chamada telefónica de 04.02.2019. 

p) A doente M.S. apenas foi transferida para o Serviço de Ortopedia, através do 

Serviço de Urgência do CHEDV, após acordo, autorização e solicitação prévia 

por parle daquele Hospital, que nos transmitiu que apesar de ainda não haver 

vaga, se comprometia a arranjar vaga no internamento. 

q) A transferência nunca seria concretizada se não tivéssemos a indicação de 

que haveria vaga, e muito menos à revelia do CHEDV - a prová-lo estão os 

vários doentes internados no Serviço de Neurocirurgia do CHVNGE, que 

pertencem à área de referência do CHEDV, ou provenientes do próprio 

hospital, que posteriormente se recusa a recebê-los de volta.”. 

80. Faz-se, desde já, notar que todos os argumentos apresentados na pronúncia 

do CHVNGE foram devidamente considerados e ponderados pela ERS; 

81. Ainda que dos mesmos não tenha resultado uma alteração no sentido da 

decisão que a ERS ora entende emitir; 

82. Isto porque, os argumentos aduzidos não põem em causa a necessidade de 

intervenção regulatória, tendo em vista a garantia dos direitos dos utentes de 

acesso, em tempo útil, a uma prestação integrada e continuada de cuidados 

de saúde de qualidade. 

83. Embora levantem questões que justificam a análise que de seguida se 

apresenta; 
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84. Quanto ao referido nos pontos a) a f), i), k) a n) da pronúncia do prestador 

reitere-se, uma vez mais, que não compete à ERS avaliar a bondade dos 

concretos cuidados de saúde prestados in casu, nem tão pouco avaliar da sua 

oportunidade e pertinência clínica face às legis artis determinadas, por se 

tratar de matéria que não se insere no âmbito de atribuições e competências 

desta Entidade Reguladora; 

85. Sendo certo que, ao longo de toda a decisão projetada, pretendeu a ERS 

distanciar-se de uma qualquer avaliação clínica quanto aos concretos 

cuidados de saúde prestados in casu à utente M.S., por a mesma não ser da 

competência desta Entidade; 

86. Pelo que a atuação da ERS sobre a situação em causa nos presentes autos foi 

delimitada pelas suas atribuições e competências, designadamente no que 

toca a “garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes”, mormente o 

direito de acesso, em tempo útil, a cuidados de saúde de qualidade, 

necessários e adequados à situação clínica da utente M.S.. 

87. Já no que respeita ao alegado pelo prestador nos pontos g), h), j), o) a q), 

sempre cumprirá referir que as versões dos factos trazidos ao conhecimento 

desta Entidade Reguladora são manifestamente incongruentes entre si.  

88. Pois que, em resposta ao pedido de elementos da ERS, o CHEDV refere que 

“[…] o CHVNGE, onde a doente se encontrava internada desde 27.12.2018, fez um 

contacto com o CHEDV na pessoa da Dra. M.G., médica do Serviço de Ortopedia, 

sendo que esta transmitiu ao CHVNGE de que não dispunha de vaga para o 

internamento.”; 

89. Ao passo que, na sua pronúncia, o CHVNGE alega que “[…] o contato com o 

CHEDV foi efetuado com a Dra. M.G. (Ortopedia), que concordou com a 

transferência fosse efetuada nesse mesmo dia e que apesar de ainda não ter vaga 

para a doente, entretanto arranjaria uma no internamento […]”; 

90. Tendo-se, no entanto, constatado que a utente permaneceu em área de 

observação no Serviço de Urgência (SU) do CHEDV, a aguardar vaga de 

internamento, desde as 14h53m de dia 04/02/2019 até às 6h30 de dia 
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06/02/2019, altura em que entrou em paragem cardiorrespiratória e veio a 

falecer. 

91. Assim, e pese embora as versões dissonantes dos factos trazidos ao 

conhecimento da ERS, importa que os prestadores assegurem a definição de 

procedimentos articulados de transferência, aptos a garantir quer a existência 

de vaga necessária à admissão do utente, quer a transmissão dos concretos 

cuidados que a transferência visa acautelar. 

92. Pois que o direito à qualidade dos cuidados de saúde, que implica o 

cumprimento de requisitos legais e regulamentares de exercício, de manuais 

de boas práticas, de normas de qualidade e de segurança é, 

incontestavelmente, uma garantia de um acesso aos cuidados 

qualitativamente necessários, adequados e em tempo útil; 

93. Sendo certo que nenhuma vantagem se retira da existência de procedimentos, 

nas mais diversas áreas de intervenção, sem que se garanta, paralelamente, 

que os mesmos são efetivamente aplicados, em todos os momentos e em 

todas as dimensões da atuação dos prestadores, nos cuidados que prestam 

aos utentes. 

94. Em face do exposto, verifica-se a necessidade de manutenção dos termos da 

instrução, tal como projetada e notificada, de forma a garantir o direito de 

acesso, em tempo útil, a uma prestação integrada e continuada de cuidados 

de saúde e que situações idênticas à verificada nos presentes autos não se 

venham a repetir no futuro. 

 

VI. DECISÃO 

95. Tudo visto e ponderado, propõe-se ao Conselho de Administração da ERS, nos 

termos e para os efeitos do preceituado nas alíneas a) e b) do artigo 19.º e na 

alínea a) do artigo 24.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto, a emissão de uma instrução ao Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E., no sentido de: 
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(i) Garantir, em permanência, que na prestação de cuidados de saúde são 

respeitados os direitos e interesses legítimos dos utentes, 

nomeadamente o direito aos cuidados adequados e tecnicamente mais 

corretos, os quais devem ser prestados humanamente, com respeito 

pelo utente, com prontidão e num período de tempo clinicamente 

aceitável, em conformidade com o estabelecido no artigo 4º da Lei n.º 

15/2014, de 21 de março; 

(ii) Garantir, em qualquer transferência por si operacionalizada, a 

confirmação da disponibilidade de recursos na instituição de destino 

para receber o utente, apenas procedendo à concretização da 

transferência uma vez assegurada a adequada continuidade de 

cuidados; 

(iii) Garantir, a todo o momento, o cumprimento rigoroso das normas que 

regulam a comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde, 

atualmente previstas na Norma da Direção Geral de Saúde n.º 

001/2017, de 8 de fevereiro, por forma a evitar condicionamentos nos 

cuidados prestados; 

(iv) Garantir que as transferências por si operacionalizadas sejam sempre 

realizadas em prol do melhor interesse do utente, garantindo a 

prestação integrada, continuada e humanizada dos cuidados de saúde 

que as mesmas visam promover; 

(v) Garantir, em permanência, através da emissão e divulgação de ordens 

e orientações claras e precisas, que as regras e procedimentos 

referidos nos pontos anteriores sejam do conhecimento de todos os 

profissionais de saúde envolvidos, garantindo o seu correto 

seguimento; 

(vi) Dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar 

conhecimento à ERS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a 

notificação da deliberação final, dos procedimentos adotados para o 

efetivo cumprimento do disposto em cada uma das alíneas supra.  
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96. Mais delibera o Conselho de Administração da ERS, nos termos e para os 

efeitos do disposto na alínea a) do artigo 24.º e nas alíneas a) e b) do artigo 

19º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de 

agosto, emitir uma instrução ao Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E., no sentido de dever: 

(i) Garantir, em permanência, que na prestação de cuidados de saúde são 

respeitados os direitos e interesses legítimos dos utentes, 

nomeadamente o direito aos cuidados adequados e tecnicamente 

mais corretos, os quais devem ser prestados humanamente, com 

respeito pelo utente, com prontidão e num período de tempo 

clinicamente aceitável, em conformidade com o estabelecido no artigo 

4º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março; 

(ii) Evitar a permanência no Serviço de Urgência (SU) de doentes com 

indicação clara de internamento, promovendo assim um SU destinado 

aquela que é a essência das suas funções, e evitando 

constrangimentos no acesso ao cuidados e nível de vigilância 

condicente com o quadro clínico dos utentes que requerem 

internamento; 

(iii) Implementar procedimentos que assegurem que, durante a 

permanência no SU, os utentes sejam devidamente monitorizados e 

acompanhados, de forma consentânea com a verificação de eventuais 

alterações do seu estado de saúde, assegurando dessa forma a 

qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados;  

(iv) Garantir, em permanência, através da emissão e divulgação de ordens 

e orientações claras e precisas, que as regras e procedimentos 

referidos nos pontos anteriores sejam do conhecimento de todos os 

profissionais de saúde envolvidos, garantindo o seu correto 

seguimento;  
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(v) Dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar 

conhecimento à ERS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a 

notificação da deliberação final, dos procedimentos adotados para o 

efetivo cumprimento do disposto em cada uma das alíneas supra. 

97. As instruções ora emitidas constituem decisões da ERS, sendo que a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados em anexo ao Decreto-

Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, configura como contraordenação punível in 

casu com coima de € 1 000,00 a € 44 891,81, “[….] o desrespeito de norma ou de 

decisão da ERS que, no exercício dos seus poderes regulamentares, de supervisão 

ou sancionatórios determinem qualquer obrigação ou proibição, previstos nos 

artigos 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º ”. 

98. A presente deliberação será levada ao conhecimento da Ordem dos Médicos e 

ao Ministério Público. 

 

Aprovado pelo Conselho de Administração da ERS, nos termos e com os 

fundamentos propostos. 

 

Porto, 13 de agosto de 2019. 

 

 


