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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/127/2019; 

 

I. DO PROCESSO 

I.1. Origem do processo  

1. No dia 21 de setembro de 2019, a ERS tomou conhecimento de uma reclamação subscrita 

por LR, em 12 de agosto de 2019, que refere em suma constrangimentos no acesso aos 

tratamentos de Procriação Medicamente Assistida (PMA), no estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde Hospital Garcia de Orta, E.P.E., entidade inscrita no SRER da ERS sob 

o n.º 10931.  
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2. Concretamente, alega a reclamante que a médica assistente ter-lhe-á referido que os 

critérios de acesso a PMA-FIV impostos pelo HGO não incluem casais que já tenham 

filhos, sugerindo encaminhamento para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 

E.P.E. (CHUC), o que a utente não terá aceite por considerar demasiado longe. 

3. A reclamação foi inicialmente tratada em sede de processo de reclamação registado sob o 

n.º REC/66123/2019. 

4. Em resposta ao pedido de informação formulado em sede de processo de reclamação, 

veio o HGO informar, por ofício de 23 de outubro de 2019, que em 10 de dezembro de 

2015 […] decidiu […] interromper os tratamentos para segundos filhos. […]. 

5. Considerando a necessidade de recolher outros elementos de análise para melhor 

perceção dos factos relatados, ao abrigo das atribuições e competências da ERS, o 

respetivo Conselho de Administração deliberou, por despacho de 5 de novembro de 2019, 

proceder à abertura do presente processo de inquérito, registado sob o n.º ERS/127/2019. 

 

I.2 Diligências 

6. No âmbito da investigação desenvolvida pela ERS, realizaram-se, entre outras, as 

diligências consubstanciadas em: 

(i) Pesquisa no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) da ERS onde 

se constatou que o Hospital Garcia de Orta, E.P.E., é uma entidade prestadora de 

cuidados de saúde registada no SRER da ERS sob o número 10931; 

(ii) Pedido de elementos em sede de processo de reclamação REC/66123/2019, de 27 de 

setembro de 2019; 

(iii)  Notificação de abertura de processo de inquérito enviada à exponente em 11 de 

novembro; 

(iv) Notificação de abertura de processo de inquérito enviado ao prestador por ofício de 8 

de novembro de 2019. 
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II. DOS FACTOS 

II.1 Da reclamação 

7. “[…]Sou acompanhada nas consultas de infertilidade no hospital de Évora, na qual o Sr. 

doutor [FF] me passou para o hospital Garcia de Orta para dar continuação ao meu 

processo número-[…] de nome LR 

Sou mãe de um menino de 2 anos de uma FIV feita no Hospital dos Lusíadas em Lisboa 

na altura como estava lá fui acompanhada no Hospital Santa Maria, mas como o tempo de 

espera era muito elevado e como na altura já tinha 34 anos o hospital me deu a escolher 2 

privados, fui muito bem atendida a 1 consulta foi ao fim de 3 meses ao fim de 1 ano fiz 

então no privado na- 1 FIV nasceu meu filho, passado 1 ano decidi fazer uma nova no 

privado por opção para não voltar também as listas de espera na qual paguei de todo o 

processo 5.200 euros valor muito elevado na qual deu negativo, como não tenho 

possibilidades de fazer novamente recorri ao publico na qual em Évora nas consultas de 

infertilidade me passaram para esse hospital na qual estive a espera da 1 consulta 1 ano e 

1 mês, esta que foi no passado dia 7 de Agosto nos documentos enviados daqui estava 

escrito que já tinha um filho quando ai cheguei friamente me foi dito que não faziam 2 FIV a 

quem já tinha filhos me deram a possibilidade de fazer em Coimbra como não aceitei a 

resposta dada ai liguei para o hospital Santa Maria na qual me agendaram uma consulta 

para dia 7/11 liguei para Coimbra e me foi dito que se não fazem é porque não querem 

porque em qualquer local publico onde o estado comparticipa terão de o fazer e neste 

momento passam o tempo a quererem enviar as pessoas para lá gostaria de saber o 

porque deste tempo de espera pois já não tenho 20 anos mas sim 37, na qual as primeiras 

consultas de esclarecimento deverão ser feitas com muito menos tempo de espera, não é 

estar mais de um ano confrontei a CIRMA do tempo e me foi dito que a culpa foi do 

hospital. 

Agora quero que me digam o porque pois lá também se admiraram de tanto tempo de 

espera e quero que me resolvam pois não irei estar mais tempo em nenhuma lista de 

espera pois sei os meus direitos como cidadão, e vou ate onde for preciso pois só quem 

passa por ela sabe dar o valor, na segurança social tenho direito a 2 FIV mais por isso 

estou no meu direito darem oportunidade a quem não tem filhos sim ate percebo mas eu 

também estou no meu direito e estar mais de 1 ano a espera é algo admissível. […]”. 

8. Em resposta à referida reclamação o HGO informou o seguinte: 

“[…] Constatamos que V. Exa. teve uma primeira consulta pedida para o CIRMA em junho 

de 2015, à qual faltou. 
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O segundo pedido de consulta efetuado no final de outubro de 2018 foi agendado para o 

dia 07/08/2019. Nesta consulta, foi informada dos critérios para realização do ciclo FIV 

(Fertilização In Vitro), sendo que não incluem casais que já têm filhos. 

Terá ainda sido esclarecida que o HGO, EPE não tem acordo com nenhum Centro 

Privado, apenas em Coimbra, situação que V/ Exa. não aceitou. […]”. 

 

II.3. Do pedido de informação ao HGO 

9. Considerando a necessidade de carrear outros elementos de análise para os autos, foi 

solicitado ao HGO, em sede de processo de reclamação REC/66123/2019, em 27 de 

setembro de 2019, que viesse aos autos prestar os seguintes esclarecimentos: 

“[…] 

1. Pronunciem-se sobre a situação descrita na referida reclamação, fornecendo 

informação atualizada sobre a situação de acesso da utente/casal LR a técnicas de PMA, 

designadamente se a mesma foi inscrita em lista de espera para realização de PMA 

acompanhado do respetivo suporte documental; 

2. Informem o número de casais que se encontram em lista de espera para a realização 

de tratamento de PMA, com indicação da respetiva data de inscrição; 

3. Remetam os procedimentos e/ou regras que fundamentam a decisão que os “[…] 

critérios para realização do ciclo FIV (Fertilização In Vitro), […] não incluem casais que já 

têm filhos. […]”, bem como o procedimento para, eventual, encaminhamento dos utentes 

nestas circunstância, para garantia do acesso a tratamento de PMA; 

4. Tendo em conta a informação prestada por V. Exas. no processo de inquérito que 

correu termos nesta ERS registado sob o n.º ERS/069/2018, bem como a informação 

prestada à reclamante LR, remetam o acordo/protocolo em vigor entre o HGO e o CHUC 

para referenciação de casais, para realização de técnica de PMA; 

5. Informação atualizada sobre a existência de acordos/protocolos entre o Hospital Garcia 

de Orta, E.P.E., a ARS-LVT e centros privados de PMA, nos termos do n.º 6º do Despacho 

(extrato) n.º 10789/2009, de 27 de abril, para referenciação de casais, quando se verifique 

que HGO não tem capacidade de resposta e, em caso afirmativo, remetam cópia de todos 

os acordos/protocolos celebrados; 
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6. Informem das medidas tomadas pelo HGO para a recuperação de listas de espera para 

técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA), nos termos do n.º 1 do Despacho 

(extrato) n.º 10789/2009, de 27 de abril; 

7. Informem se foi solicitada pelo HGO autorização para a referenciação de casais, para 

outros centros públicos ou privados, por incapacidade de resposta, nos termos do n.º 7 do 

Despacho (extrato) n.º 10789/2009, de 27 de abril, e em caso afirmativo remetam 

informação com indicação de autorizações pedidas e concedidas; 

8. Procedam ao envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados 

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

10. Em 23 de outubro de 2019, o HGO veio aos autos prestar os seguintes esclarecimentos:  

“[…]  

1. O casal não foi inscrito na nossa lista de espera para PMA de segunda linha; 

2. O CIRMA tem à data 558 casais em lista de espera para primeiro tratamento FIV/ ICSI, 

sendo que 286 esperam há mais de doze meses; 

3. Respondido no texto infra; 

4. Protocolo entre o HGO, EPE -Hospital Garcia de Orta, EPE e o CHUC — Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra; 

5. Inexistência de acordos com Centros Privados; 

6. Respondido no texto infra; 

7. Não existem protocolos entre o HGO, EPE e Centros PMA privados; 

8. Respondido no texto infra. 

Conforme se pode ler na resposta à reclamação subscrita pela Sra. D. LR, o casal teve 

primeiro pedido de consulta em junho de 2015, tendo esta sido agendada para 4 meses 

depois, a 19 de outubro de 2015 e à qual faltou. 

Teve segundo pedido, efetuado no final de outubro de 2018, com a consulta agendada 

nove meses depois, a 7 de agosto de 2019. Nesta consulta, foi informada que o CIRMA 

tem gerido a sua lista de espera, desde a sua criação em 2011, na tentativa de oferecer 

tratamentos que permitam que a maioria dos pacientes tenham pelo menos um filho e que 

à data, por norma interna, não está a aceitar para tratamentos PMA casais já com um filho 

saudável em comum. 
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De acordo com essas normas, e de modo a não criar falsas expectativas e a resolver o seu 

problema de saúde dentro do SNS, conforme é do seu direito, foi-lhe proposto o Centro 

Hospitalar de Coimbra, que recusou por ser muito longe. 

Assim, explicámos que, ao que sabemos, os dois outros centros públicos de PMA mais 

próximos também não aceitam casais com um filho saudável em comum, especialmente 

sendo este fruto de PMA com financiamento público. 

Importa aqui salientar a história do nosso Centro: 

Criado em 2011, começámos por aceitar todos os casais de acordo com os critérios de 

elegibilidade da ACSS (ver cópia anexa), aceitando os casais sem filhos e aqueles com 

apenas um filho do casal. 

Em reunião de serviço de 10/12/2015, e porque a lista de espera para primeiro filho tinha à 

data aumentado para dezoito meses para primeiro tratamento e a lista para segundo filho 

tinha mais de três anos, decidiu-se interromper os tratamentos para segundos filhos. 

Em 2016, de três biólogos passámos a trabalhar apenas com dois; em junho desse ano, 

após sucessivas reuniões com a Administração do HGO, EPE, com o objetivo de contratar 

outro biólogo e/ ou realizar um contrato com Centro Público ou privado para onde 

encaminhar os casais à espera há mais de um ano, procedemos a outra norma interna, 

excluindo casais com pelo menos um filho saudável de cada um dos membros, mesmo 

sem filhos em comum. 

Em 2018, conseguimos finalmente um acordo com um Hospital público — Centro 

Hospitalar de Coimbra, que se dispôs a aceitar casais enviados do CIRMA à espera há 

mais de um ano. 

No segundo semestre de 2018, conseguimos a contratação do terceiro biólogo. Este facto 

e a contratação de outro elemento médico em 2019, possibilitou a redução do tempo de 

espera para o primeiro tratamento de segunda linha (FIV/ ICSI) de vinte e quatro para 

dezoito meses. 

De notar que, no CIRMA os casais são colocados nesta lista logo na primeira consulta, 

possibilitando que esse tempo de espera seja capitalizado em consultas que permitem um 

diagnóstico apurado da situação e eventualmente tratamento cirúrgico, histeroscópico ou 

até tratamentos PMA de primeira linha (indução da ovulação e inseminação artificial). 

Em setembro de 2019, devido a essa recente diminuição do tempo de espera, revogou-se 

a norma que excluía casais sem filhos em comum em que ambos têm pelo menos um filho 

saudável, passando a incluir de novo esta situação. 
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Deste modo, esperamos, no início de 2020 ter um a lista de espera que ronde os doze 

meses aceites e que nos permita revogar também a norma interna da exclusão de um filho 

saudável do casal. 

Estas normas internas do CIRMA, à semelhança do que se passa noutros serviços do 

SNS, foram criadas, como se entende pelo exposto acima citado, no sentido de permitir 

que, com a capacidade instalada e a quantidade e qualidade dos recursos materiais e 

técnicos, se consiga que o maior número de casais possa obter pelo menos um filho. É 

assim, no desenvolvimento deste rateio que tentamos gerir os nossos meios dos quais 

somos responsáveis. […]”. 

 

III. DO DIREITO 

III.1. Das atribuições e competências da ERS 

11. De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º e o n.º 1 do artigo 5.º, ambos dos Estatutos da ERS 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 22 de agosto, a ERS tem por missão a 

regulação, supervisão, e a promoção e defesa da concorrência, respeitantes às atividades 

económicas na área da saúde dos setores privados, público, cooperativo e social, e, em 

concreto, da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

12. 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 

sector público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua natureza jurídica. 

13. Consequentemente, o Hospital Garcia de Orta, E.P.E é uma entidade prestadora de 

cuidados de saúde sujeita à regulação da ERS. 

14. No que se refere ao objetivo regulatório previsto na alínea b) do artigo 10.º dos Estatutos 

da ERS, de assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, a 

alínea a) do artigo 12.º do mesmo diploma legislativo estabelece ser incumbência da ERS “ 

assegurar o direito de acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos 

serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos estabelecimentos 

publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos contratados para a prestação 

de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados, 

acrescentando a alínea b) do mesmo artigo o dever de “prevenir e punir as práticas de 

rejeição e discriminação infundadas de utentes nos serviços e estabelecimentos do SNS, 

nos estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos  
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15. contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas 

públicos de saúde ou equiparados”; 

16. Podendo fazê-lo mediante o exercício dos seus poderes de supervisão consubstanciado 

no dever de “zelar pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis às 

atividades sujeitas à sua regulação, no âmbito das suas atribuições”, bem como na 

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. 

al. a) e b) do artigo 19.º dos Estatutos da ERS. 

17. E, no que concretamente respeita à obrigação de assegurar o cumprimento dos critérios 

de acesso aos cuidados de saúde, se é certo que a violação do direito de acesso, como 

direito complexo, pode surgir sob diferentes formas, ou ser originada por diferentes causas, 

é igualmente certo que uma das suas violações mais gravosas e últimas se consubstancia 

na rejeição infundada de pacientes; 

18. É também competência da ERS, prevenir e punir as práticas de rejeição e discriminação 

infundadas de utentes nos serviços e estabelecimentos do SNS, nos estabelecimentos 

publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos contratados para a prestação 

de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados. 

19. Sendo estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, que 

“Constitui contraordenação, punível com coima de 1000 EUR a 3740,98 EUR ou de 1500 

EUR a 44 891,81 EUR, consoante o infrator seja pessoa singular ou coletiva:  

    […] 

b) A violação das regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde: 

        i) A violação da igualdade e universalidade no acesso ao SNS, prevista na alínea a) 

do artigo 12.º; 

        ii) A violação de regras estabelecidas em lei ou regulamentação e que visem garantir 

e conformar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, bem como práticas de 

rejeição ou discriminação infundadas, em estabelecimentos públicos, publicamente 

financiados, ou contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas e 

subsistemas públicos de saúde ou equiparados, nos termos do disposto nas alíneas 

a) e b) do artigo 12.º”. 
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20. Tal como configurada, a situação denunciada poderá não só traduzir-se num 

comportamento atentatório dos legítimos direitos e interesses dos utentes, mas também na 

violação de normativos, que à ERS cabe acautelar, na prossecução da sua missão de 

regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, conforme 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º dos Estatutos da ERS. 

21. Ora, perante este enquadramento, resulta a necessidade da análise dos factos, tal como 

denunciados, sob o prisma de uma eventual limitação do acesso à prestação de cuidados 

de saúde em tempo útil. 

 

III.2. Do direito de acesso aos cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável  

22. 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 será 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. 

23. Dito de outro modo, a CRP impõe que o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde no 

âmbito do SNS deve ser assegurado em respeito pelos princípios fundamentais plasmados 

naquele preceito constitucional, designadamente a universalidade, generalidade e 

gratuitidade tendencial. 

24. Por sua vez, a Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro1, 

em concretização da imposição constitucional contida no referido preceito, estabelece no 

n.º 1 da sua Base 6, sob a epígrafe “Responsabilidade do Estado”, que “A 

responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se 

primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos, podendo, de forma supletiva 

e temporária, ser celebrados acordos com entidades privadas e do setor social, bem como 

com profissionais em regime de trabalho independente, em caso de necessidade 

fundamentada.” 

25. Nos termos do n.º 1 da Base 20 da Lei de Bases da Saúde, “O SNS é o conjunto 

organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos prestadores de cuidados  

 

 
1 A Lei 95/2019, de 4 de setembro, entrou em vigor em 4 de novembro de 2019, e revogou a anterior Lei de Bases da 

Saúde, aprovada pela Lei, 48/90, de 24 de agosto. 
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de saúde, dirigido pelo ministério responsável pela área da saúde, que efetiva a 

responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da saúde”; 

26. E nos termos do n.º 2 da referida Base 20, “O SNS pauta a sua atuação pelos seguintes 

princípios: 

a) Universal, garantindo a prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas sem 

discriminações, em condições de dignidade e de igualdade; 

b) Geral, assegurando os cuidados necessários para a promoção da saúde, prevenção da 

doença e o tratamento e reabilitação dos doentes; 

c) Tendencial gratuitidade dos cuidados, tendo em conta as condições económicas e 

sociais dos cidadãos; 

d) Integração de cuidados, salvaguardando que o modelo de prestação garantido pelo 

SNS está organizado e funciona de forma articulada e em rede; 

e) Equidade, promovendo a correção dos efeitos das desigualdades no acesso aos 

cuidados, dando particular atenção às necessidades dos grupos vulneráveis; 

f) Qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes, com base na 

evidência, realizadas de forma humanizada, com correção técnica e atenção à 

individualidade da pessoa; 

g) Proximidade, garantindo que todo o país dispõe de uma cobertura racional e eficiente de 

recursos em saúde; 

h) Sustentabilidade financeira, tendo em vista uma utilização efetiva, eficiente e de 

qualidade dos recursos públicos disponíveis; 

i) Transparência, assegurando a existência de informação atualizada e clara sobre o 

funcionamento do SNS.” 

27. Por fim, nos termos do n.º 1 da Base 25 da Lei de Bases da Saúde, “Tendo em vista a 

prestação de cuidados e serviços de saúde a beneficiários do SNS, e quando o SNS não 

tiver, comprovadamente, capacidade para a prestação de cuidados em tempo útil, podem 

ser celebrados contratos com entidades do setor privado, do setor social e profissionais em 

regime de trabalho independente, condicionados à avaliação da sua necessidade.”. 

28. Atento o n.º 1 da Base 1 da Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro), 

“O direito à proteção da saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado 

de saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições  
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29. económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis 

de vida, de trabalho e de lazer. 

30. Nos termos do n.º 2 da mesma Base 1, “O direito à proteção da saúde constitui uma 

responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado e compreende o 

acesso, ao longo da vida, à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, a 

cuidados continuados e a cuidados paliativos”. 

31. Por fim, nos termos do n.º 4 da Base 1, “O Estado promove e garante o direito à proteção 

da saúde através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), dos Serviços Regionais de Saúde 

e de outras instituições públicas, centrais, regionais e locais.” 

32. Nos termos do n.º 1 da Base 2 da Lei de Bases da Saúde, sob a epígrafe “Direitos e 

deveres das pessoas”, “Todas as pessoas têm direito: 

a) À proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, 

confidencialidade e privacidade; 

b) A aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo 

considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência 

científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde; 

c) A escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde, na medida dos 

recursos existentes; 

d) A receber informação sobre o tempo de resposta para os cuidados de saúde de que 

necessitem; 

e) A ser informadas de forma adequada, acessível, objetiva, completa e inteligível sobre a 

sua situação, o objetivo, a natureza, as alternativas possíveis, os benefícios e riscos das 

intervenções propostas e a evolução provável do seu estado de saúde em função do plano 

de cuidados a adotar; 

f) A decidir, livre e esclarecidamente, a todo o momento, sobre os cuidados de saúde que 

lhe são propostos, salvo nos casos excecionais previstos na lei, a emitir diretivas 

antecipadas de vontade e a nomear procurador de cuidados de saúde; 

g) A aceder livremente à informação que lhes respeite, sem necessidade de intermediação 

de um profissional de saúde, exceto se por si solicitado; 

h) A ser acompanhadas por familiar ou outra pessoa por si escolhida e a receber 

assistência religiosa e espiritual; 

i) A apresentar sugestões, reclamações e a obter resposta das entidades responsáveis; 
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j) A intervir nos processos de tomada de decisão em saúde e na gestão participada das 

instituições 

do SNS; 

k) A constituir entidades que as representem e defendam os seus direitos e interesses, 

nomeadamente sob a forma de associações para a promoção da saúde e prevenção da 

doença, de ligas de amigos e de outras formas de participação que a lei preveja; 

l) À promoção do bem -estar e qualidade de vida durante o envelhecimento, numa 

perspetiva inclusiva e ativa que favoreça a capacidade de decisão e controlo da sua vida, 

através da criação de mecanismos adaptativos de aceitação, de autonomia e 

independência, sendo determinantes os fatores socioeconómicos, ambientais, da resposta 

social e dos cuidados de saúde.”. 

33. No respeitante à vertente qualitativa, o acesso aos cuidados de saúde deve ser 

compreendido como o acesso aos cuidados que, efetivamente, são necessários e 

adequados à satisfação das concretas necessidades dos mesmos; 

34. O que significa que a necessidade de um utente deve ser satisfeita mediante a prestação 

de serviços consentâneos com o estado da arte e da técnica e que sejam os reputados 

como necessários e adequados, sob pena do consequente desfasamento entre procura e 

oferta na satisfação das necessidades.  

35. E a qualidade dos serviços de saúde não se esgota nas condições técnicas de execução 

da prestação, mas abrange também a comunicação e informação ao utente, dos 

resultados dessa mesma prestação. 

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.  

 

III.3 Do direito à informação do utente 

37. A relação que se estabelece entre prestadores de cuidados de saúde e os seus utentes 

deve pautar-se pela verdade, completude e transparência em todos os aspetos da mesma. 
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38. Sendo que tais caraterísticas devem revelar-se em todos os momentos da relação, 

incluindo nos momentos que antecedem a própria prestação de cuidados de saúde. 

39. Nesse sentido, o direito à informação – e o concomitante dever de informar – surge aqui 

com especial relevância e é dotado de uma importância estrutural e estruturante da própria 

relação.  

40. Na verdade, o direito do utente à informação não se limita ao que prevê a alínea d) do n.º 

1 da Base 2 da Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, normativo atualmente reforçado pelo 

disposto no artigo 7º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, para efeitos de consentimento 

informado e esclarecimento quanto a alternativas de tratamento e evolução do estado 

clínico. 

41. Trata-se, antes, de um princípio que deve modelar todo o quadro de relações atuais e 

potenciais entre utentes e prestadores de cuidados de saúde. 

42. A informação não pode, por isso, deixar de ser completa, verdadeira e inteligível. 

43. Só assim se logrando obter a referida transparência na relação entre prestadores de 

cuidados de saúde e utentes. 

44. Por outro lado, a prestação de informação errónea ao utente, a falta de informação ou a 

omissão de um dever de informar são suficientes para distorcer o exercício da própria 

liberdade de escolha dos utentes. 

45. Para além de poderem conduzir – ou mesmo criarem - situações de lesões de direitos e 

interesses dos utentes. 

 

III.4. Da Procriação Medicamente Assistida (PMA) 

III.4.1 Da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho  

46. O regime jurídico da Procriação Medicamente Assistida (PMA) encontra-se previsto na 

Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, com as alterações produzidas pela Leis n.º 59/2007, de 4 

de setembro, Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto e Lei n.º 

49/2018, de 14 de agosto de 2018, com a redação dada pela Lei n.º 58/2017, de 25 de 

julho, que regula a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. 

47. O artigo 2.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, com a redação dada pela Lei n.º 59/2007, 

de 4 de setembro aplica-se, para o que ao presente processo importa às seguintes 

técnicas: i) inseminação artificial; ii) Fertilização in vitro (FIV); iii) Injeção intracitoplasmática 

de espermatozoides; iv) transferência de embriões, gâmetas ou zigotos; v) Diagnóstico  
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genético pré-implantação (DGPI); vi) outras técnicas laboratoriais de manipulação 

gamética ou embrionária equivalente ou subsidiária. 

48. A utilização das técnicas da PMA é precedida de consentimento expresso e por escrito, 

que deve ser livre e esclarecido. Note-se também que o consentimento dos beneficiários é 

livremente revogável até ao início do processo terapêutico de PMA. 

49. Encontra-se ainda previsto no artigo 12.º da referida Lei, entre os direitos reconhecidos 

aos beneficiários da PMA, o direito a “conhecer as razões que motivem a recusa de 

técnicas de PMA”. 

 

III.4.2. Das alterações produzidas pela Lei nº 17/2006, de 20 de junho 

50. Em 2016, através da Lei nº 17/2016, de 20 de junho o regime jurídico da PMA sofreu uma 

profunda alteração, nomeadamente no que se refere aos seus beneficiários. Assim, 

enquanto que, até à entrada em vigor desta, apenas “[…] as pessoas casadas ou as que 

sendo de sexo diferente, vivam em condições análogas às dos cônjuges há pelo menos 

dois anos […]”, poderiam recorrer às técnicas de PMA, a partir desta data, são 

beneficiários também “[…] os casais de mulheres casadas ou que vivam em condições 

análogas às dos cônjuges, bem como todas as mulheres independentemente do estado 

civil e da respetiva orientação sexual […]”  

51. Razão pela qual foi aditado ao artigo 4.º da referida Lei, que determina as condições de 

admissibilidade à PMA que “[…] as técnicas de PMA podem ser utilizadas por todas as 

mulheres independentemente do diagnóstico de infertilidade, para além do “diagnóstico de 

infertilidade ou para tratamento de doença grave ou de risco de transmissão de doença de 

origem genética infeciosa ou outras.” 

 

III.4.3. Circular Normativa n.º 18/2011/UOFC, atualizada pela Circular Normativa 

8/2018/DPS/ACSS, 1 de junho 

52. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), com o objetivo de regular, 

incentivar e melhorar a acessibilidade e equidade aos tratamentos de infertilidade dos 

casais […]”, nos termos da Portaria n.º 154/2009, de 9 de Fevereiro, e no que já tinha sido 

determinado no Despacho n.º 14788/20082, de 6 de maio, aprovou uma Circular Normativa 

n.º 18/2011/UOFC, atualizada pela Circular Normativa 8/2018/DPS/ACSS, 1 de junho, que  

 
2 Publicado no DR 2ª Série, nº 102 de 28 de maio de 2008 
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53. veio determinar as “condições e procedimentos de pagamento das prestações de saúde 

[…] relativa ao Programa Específico para Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento 

de Infertilidade […]”,    

54. Para tanto foram fixados critérios de acessibilidade às técnicas de PMA, baseados em 

razões de ordem clínica e de custo/benefício em saúde materna e infantil.  

55. Assim, não está fixado qualquer limite de idade para a mulher para consulta de apoio à 

fertilidade, desde que referenciada pelo Médico de Família.  

56. Na admissão para técnicas de PMA de 1ª linha (indução de ovulação e inseminação 

intra-uterina), as mulheres não podem ultrapassar os 42 anos (41 anos e 365 dias).  

57. Nas técnicas de PMA de 2ª linha (fertilização in vitro e injecção intra-citoplasmática de 

espermatozoide), são admitidas mulheres que não ultrapassem os 40 anos (39 anos e 364 

dias).  

58. São beneficiários de financiamento público os casais que: 

• Não tenham filhos em comum, mesmo com filhos de anteriores relacionamentos;  

• Com 1 filho em comum e com critérios atuais de infertilidade;  

• Com um filho anterior resultante de PMA e que possuam embriões criopreservados.  

• Ficam excluídos os casais que tenham mais de um filho em comum. 

59. Quanto ao número de ciclos realizados, são financiados de forma integral os tratamentos 

de IO e IIU, este último até ao limite de 3 ciclos (para cada caso/casal), podendo ser 

realizados no mesmo ano civil. 

60. Por sua vez, os tratamentos de 2ª linha, fertilização in vitro ou injeção intra-citoplasmática 

de espermatozoide (para cada caso/casal), são financiados de forma integral até ao limite 

de 3 ciclos, podendo ser realizados no mesmo ano civil.  

 

III.4.4. Do Despacho n.º 10789/2009, de 27 de abril, do Gabinete da Ministra da Saúde 

61. Em 27 de abril de 2009, foi determinado pela Ministra da Saúde, através do Despacho n.º 

10789/2009 do Gabinete da Ministra3, o seguinte […] 1 — Os hospitais públicos com 

centros de PMA devem iniciar um processo de recuperação extraordinária da sua lista de  

 

 
3 Publicado em Diário da República, 2ª série, N.º 81, de 27 de abril de 2009 
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espera para técnicas de segunda linha de PMA, designadamente FIV e ICSI, sob a 

coordenação das respetivas Administrações Regionais de Saúde. […]” 

62. Tendo sido determinado que “[…] Os casais com indicação para técnicas de segunda 

linha de PMA, que já tenham completado o processo de investigação diagnóstica e que se 

encontrem em lista de espera num centro público há mais de 12 meses por incapacidade 

de resposta, e após obtida a concordância daqueles, devem ser referenciados pelos 

centros de origem, por ordem de inscrição, para outros centros públicos ou centros 

privados autorizados de acordo com a indispensável capacidade de resposta. 

63. Para a efetivação da referenciação referida supra “[…] As Administrações Regionais de 

Saúde podem efetuar acordos com centros privados de PMA […] mediante o 

estabelecimento prévio das condições em que os centros privados autorizados podem 

receber casais referenciados pelos hospitais públicos com centros de PMA pertencentes à 

Rede de Infertilidade da respetiva Região. […]” ou, em alternativa, os “[…] hospitais 

podem, no quadro contratual pré-definido e autorizados pelas Administrações Regionais de 

Saúde, proceder à referenciação dos casais que se encontrem [em lista de espera há mais 

de 12 meses] para outros centros públicos ou centros privados autorizados, suportando os 

respetivos custos, ao abrigo do seu contrato-programa.[…]. 

 

III.4.5 do Despacho n.º 679/2017, de 6 de janeiro de 2017, do Gabinete do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde4 

64. Mais recentemente, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, determinou, e para o 

que ao presente processo importa, o seguinte: 

“[…] 

1 — A redefinição da estratégia de acesso a técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida (PMA) no Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos termos da Lei n.º 32/2006, de 26 

de julho, alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 de setembro, 17/2016, de 20 de junho, e 

25/2016, de 22 de agosto, e respetiva regulamentação, deve centrar-se nos seguintes 

objetivos estratégicos: 

a) Na melhoria do acesso ao diagnóstico e ao tratamento da infertilidade no SNS, através 

designadamente do desenvolvimento das seguintes medidas: 

 

 
4 Publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2017 
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i) De uma melhoria do programa de PMA já existente no âmbito dos cuidados de saúde 

primários e dos cuidados hospitalares do SNS; 

ii) Do desenvolvimento de ações de sensibilização junto dos profissionais de saúde para a 

referenciação precoce, dada a importância da idade da mulher nas taxas de êxito dos 

tratamentos de PMA; 

iii) Da divulgação de campanhas de sensibilização no âmbito da infertilidade. 

b) Na melhoria do acesso a técnicas de PMA no SNS por parte de todos os beneficiários 

dessas técnicas nos termos da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 

59/2007, de 4 de setembro, 17/2016, de 20 de junho, 25/2016, de 22 de agosto, com 

equidade; 

c) Na garantia de um acesso adequado a gâmetas de dadores terceiros por parte dos 

Centros Públicos de PMA, tendo em vista a prossecução dos objetivos referidos nas 

alíneas anteriores, através da implementação das seguintes medidas: 

i) O desenvolvimento de uma rede nacional de Centros Públicos PMA afiliados ao Banco 

Público de Gâmetas que funcionem como polos de colheita de gâmetas, procedendo ao 

recrutamento e seleção de dadores, bem como à colheita e controlo dos gâmetas; 

ii) A introdução inovadora de linhas de financiamento específicas e de objetivos de 

crescimento do Banco Público de Gâmetas e dos Centros Públicos PMA afiliados, no 

âmbito do processo de contratualização dos cuidados de saúde hospitalares, que visam 

promover a alocação de recursos essenciais para o desenvolvimento desta atividade; 

iii) […] 

iv) […] 

[…]”. 

 

III.5. Das anteriores intervenções da ERS 

III.5.1. Do processo de inquérito ERS/069/2018 

65. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) tomou conhecimento, em 22 de março de 2018, 

de uma exposição subscrita por AB e PM, em 4 de fevereiro de 2018, referindo 

constrangimentos no acesso a cuidados de procriação medicamente assistida (PMA), no 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. (HGO), Concretamente, alegavam os exponentes que se  
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encontravam em lista de espera para tratamento de 2ª linha, desde 1 de fevereiro de 2017, 

pelo que solicitavam transferência para um centro privado de PMA.   

66. Considerando a necessidade de recolher outros elementos de análise para melhor 

perceção dos factos relatados, foi aberto, em 10 de abril de 2018, o processo de avaliação 

registado sob o n.º AV/067/2018, tendo nesse âmbito sido considerada necessária a 

adoção de uma intervenção regulatória para avaliar os procedimentos, em vigor no HGO, 

para garantia do acesso em tempo útil à realização das técnicas de PMA; 

67. Pelo que, ao abrigo das atribuições e competências da ERS, o respetivo Conselho de 

Administração deliberou, por despacho de 26 de abril de 2018, proceder à abertura do 

presente processo de inquérito, registado sob o n.º ERS/069/2018. 

68. Na pendência destes autos de processo de inquérito, a ERS tomou igualmente 

conhecimento de seis reclamações, que referiam a existência de constrangimentos no 

acesso à realização das técnicas de PMA, no HGO, pelo que, por uma questão de 

identidade de matéria, foram as mesmas apensadas aos presentes autos. 

69. Após as diligências tidas por necessárias, constatou-se que o HGO encontrava-se já a 

tentar implementar algumas medidas para garantia do acesso a tratamentos de PMA em 

tempo útil. 

70. Não obstante, considerando que a implementação destas medidas não se mostrava 

suficiente para acautelar os direitos e legítimos interesses dos utentes à prestação 

tempestiva de cuidados de saúde, foi emitida uma instrução ao Hospital Garcia de Orta, 

E.P.E. no sentido de dever: 

a) Garantir o acesso de todos os seus utentes às técnicas de PMA, em tempo útil e 

adequado à situação clínica de cada um, seja por recurso à sua capacidade instalada, 

seja por recurso à Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde, através da 

subcontratação de entidades externas especializadas do setor público ou do setor 

privado;  

b) Proceder à elaboração de protocolos de cooperação aptos a assegurar de forma 

permanente e efetiva o acesso das utentes aos cuidados de saúde de que necessitem, 

mormente no que à Procriação Medicamente Assistida respeita; 

c) Informar todos os utentes do concreto tempo de espera para efetivação do tratamento 

pretendido, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, bem como de 

todas as alternativas de acesso existentes; 
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d) Dar conhecimento da situação atualizada dos utentes que apresentaram as 

reclamações identificadas no Capítulo § 1 do presente projeto de deliberação; 

e) Dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar conhecimento à ERS, 

no prazo máximo de 30 dias após a notificação da presente deliberação, dos 

procedimentos adotados para garantir o cumprimento efetivo da instrução emitida. 

71. Em 18 de abril de 2019, veio o HGO aos autos informar o seguinte: 

“[…] 

a) O Hospital Garcia de Orta, EPE (HGO) garante o acesso de todos os seus utentes às 

técnicas de PMA, seja através da sua capacidade instalada ou, caso seja necessário, 

através do recurso a outras entidades externas.  

b) Com vista a dar resposta em tempo útil e adequado aos nossos doentes que aguardam 

tratamento e se encontram em lista de espera, foi estabelecido um acordo com o Centro 

Hospitalar Universitário de Coimbra desde setembro de 2018 (vide Anexo 1);  

c) O Centro de Reprodução Medicamente Assistida do HGO informa os seus utentes, em 

sede de consulta, da sua inscrição em lista de espera e do tempo de espera previsto para o 

início dos ciclos de 2a linha de técnicas de PMA. Sempre que os utentes pretendam, podem 

obter informação da evolução do seu posicionamento na lista de espera.  

72. O prestador veio ainda juntar informação relativa ao acordo estabelecido com o Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. (CHUC) que prevê o recebimento de “[…] 6 

casais por mês da lista de espera […]”, bem como a convocação dos utentes diretamente 

pelo CHUC. 

 

III.6. Análise da situação concreta  

73. A situação ora em apreço, prende-se com a necessidade de aferir da existência de 

procedimentos aptos a proteger os direitos e legítimos interesses dos utentes/casais, 

especificamente no que respeita ao direito de acesso às técnicas de PMA. 

74. Neste contexto, a análise da situação concreta será efetuada, tendo em consideração se 

a utente LR cumpre, ou não, os requisitos previstos na lei, que permitem aceder aos 

tratamentos de infertilidade de que necessita. 

75. Assim, o artigo 6º da Lei n.º Lei 32/2006, de 26 de julho, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, com a redação dada pela Lei n.º 58/2017, de 25 de 

julho, determina quem são os beneficiários das técnicas de PMA: 
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a) Casais de sexo diferente, casados, ou que vivam em condições análogas às dos 

cônjuges; 

b) Casais de mulheres casadas, ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges; 

c) As mulheres, independentemente, do estado civil e da respetiva orientação sexual;  

d) As técnicas só podem ser utilizadas em benefício de quem tenha, pelo menos, 18 

anos de idade e desde que não exista uma sentença de acompanhamento que vede 

o recurso a tais técnicas.  

76. Por outro lado, a Circular Normativa n.º 18/2011/UOFC, atualizada pela Circular 

Normativa 8/2018/DPS/ACSS, 1 de junho veio fixar os critérios de acessibilidade às 

técnicas de PMA, baseados em razões de ordem clínica e de custo/benefício em saúde 

materna e infantil, que se passam a descrever:  

a)  Não existe qualquer limite de idade para a mulher para consulta de apoio à 

fertilidade, desde que referenciada pelo Médico de Família;  

b) Na admissão para técnicas de PMA de 1ª linha (indução de ovulação e inseminação 

intra-uterina), as mulheres não podem ultrapassar os 42 anos (41 anos e 365 dias);  

c) Nas técnicas de PMA de 2ª linha (fertilização in vitro e injecção intra-citoplasmática 

de espermatozoide), são admitidas mulheres que não ultrapassem os 40 anos (39 

anos e 364 dias);  

77. São, ainda, beneficiários de financiamento público os casais que: 

• Não tenham filhos em comum, mesmo com filhos de anteriores relacionamentos;  

• Com 1 filho em comum e com critérios atuais de infertilidade;  

• Com um filho anterior resultante de PMA e que possuam embriões criopreservados.  

• Ficam excluídos os casais que tenham mais de um filho em comum. 

78. De acordo com a informação carreada para os autos, a utente LR em 7 de agosto de 

2019 foi informada dos critérios para realização do ciclo FIV (Fertilização In Vitro) em vigor 

no HGO, sendo que não incluem casais que já têm filhos. 

79. Ora, como visto supra, a existência de um filho em comum, mesmo que resultante de 

PMA, não é um critério de exclusão de acesso a técnicas de PMA, quer definido 

legalmente, quer definido como condição para pagamento das prestações de saúde 

realizadas aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde; 
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80. Não existindo informação nos autos que permita concluir que a utente LR não cumpra 

com os critérios de admissibilidade ao pretendido tratamento de PMA; 

81. Pelo que, importará assegurar que o HGO garanta o acesso da utente à técnica de PMA 

de que necessita, em tempo útil e adequado à sua situação, devendo proceder à imediata 

inscrição da utente na Lista de Acesso tratamentos de 2ª linha de PMA; 

82. Ainda, deve o hospital garantir todos os esclarecimentos, nos termos do artigo 27º da Lei 

n.º 15/2014, de 21 de março, sobre as alternativas da utente aceder aos tratamentos em 

tempo útil, quer através da Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde, quer 

através do recurso à subcontratação de entidades externas especializadas do setor 

público, do setor privado e social. 

83. Por outro lado, importa ainda garantir que relativamente aos demais utentes em lista de 

espera para a realização de tratamentos de PMA, também o prestador se encontra a 

cumprir com as regras de acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente o acesso em 

tempo útil, em consonância com o definido no Despacho n.º 10789/2009, de 27 de abril, do 

Gabinete da Ministra da Saúde, e adequado à situação clínica de cada um. 

84. Termos em que se considera necessária a adoção da atuação regulatória infra delineada. 

 

IV. AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS 

85. 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, aplicável ex vi do artigo 24.º dos Estatutos da ERS, tendo para o efeito sido 

chamado a pronunciar-se, relativamente ao projeto de deliberação da ERS, a utente LR, 

bem como o prestador HGO. 

86. Decorrido o prazo concedido para a referida pronúncia, a ERS rececionou em 5 de 

dezembro de 2019, a informação enviada pelo HGO nos seguintes termos: 

“[…] Em harmonia com o ponto 82. alínea a) da V. Decisão, já procedemos à inscrição da 

utente em causa na lista de espera para realização da técnica de PMA, bem como à 

revogação das normas a que se refere a alínea b). […]”. 

87. Não tendo, contudo, oferecido evidência documental quer da inclusão da utente em lista 

de espera, quer da efetiva revogação das normas em causa, o que se requer para prova 

de cumprimento da ordem emitida. 
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88. Ainda, em 2 de janeiro de 2020, veio o prestador remeter a pronúncia em sede de 

audiência de interessados, que para o que ao presente processo importa se passa a 

transcrever: 

“[…] O HGO; EPE mantém o que foi prolatado em 22 de Agosto de 2019 (doc. 1), 

considerando que estão respaldados os necessários e adequados procedimentos, 

de acordo com a Circular Normativa da ACSS, IP, de 2011 (doc. 2) e que, segundo 

se conhece, não foi alterada, continuando a fazer divulgação do que a Tutela melhor 

entende sobre a situação em crise. 

Nesse sentido e tendo por base o projeto de Deliberação dessa Entidade, salvo 

melhor entendimento, o HGO: 

- cumpre a Circular n º 18/201 1 da ACSS, IP, atualizada pela n 0 8/2018; 

- dá cumprimento ao despacho ministerial n. 0 10789/2009, de 27 de Abril; 

- em consonância, foi determinada a adaptabilidade dos normativos internos 

eventualmente em desconformidade com as orientações supra referidas; 

- a utente reclamante já foi inscrita para início do tratamento. 

Sem prejuízo da sempre evolutiva normativização em prol do acompanhamento da 

legis artis, não pode o HGO deixar de acompanhar o projeto de Deliberação da ERS 

em causa, atendendo a que tudo fez, faz e fará, no sentido do melhor cumprimento 

das boas práticas e consequente legis artis. […]”. 

89. Face à pronúncia do HGO, cumpre analisar os elementos invocados na mesma, aferindo 

da suscetibilidade de infirmarem a deliberação delineada. 

90. Assim, resulta do exposto que as medidas adotadas pelo HGO serão aptas a garantir o 

determinado na ordem emitida no § 82 do projeto de deliberação notificado, sendo 

demonstrativas da intenção de adequação do seu comportamento, não obstante careçam 

da respetiva formalização documental. 

91. Acresce que, a intervenção regulatória, tal como prevista no projeto de deliberação 

regularmente notificado, visa igualmente a garantia de uma interiorização e assunção das 

obrigações decorrentes das regras e orientações a cada momento aplicáveis em matéria 

de tratamentos de PMA, aptas a garantir, de forma permanente, a prestação dos cuidados 

de saúde de qualidade em tempo útil e adequado à situação clínica de cada um; 
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92. E porquanto, não foram trazidos ao conhecimento da ERS, quanto ao teor da instrução, 

quaisquer factos capazes de infirmar ou alterar o sentido do projeto de deliberação da 

ERS, tal como regularmente notificado.  

93.  Conclui-se, pela necessidade de manutenção na íntegra do § 83, da deliberação 

projetada. 

 

V. DECISÃO 

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

para os efeitos do preceituado na alínea b) do artigo 19.º dos Estatutos da ERS, aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, emitir uma ordem ao Hospital Garcia de 

Orta, E.P.E. nos seguintes termos: 

a) Deve proceder à imediata inscrição da utente LR na lista de espera para realização da 

técnica de PMA, retroagindo a referida inscrição à data da consulta de 7 de agosto de 

2019.  

b) Dever proceder à imediata revogação de todas as Normas Internas em vigor, que violem 

os critérios de admissibilidade fixados na Circular Normativa n.º 18/2011/UOFC, 

atualizada pela Circular Normativa 8/2018/DPS/ACSS, de 1 de junho, garantindo a sua 

inscrição em Lista de Espera; 

c) Deve dar cumprimento imediato à presente ordem, bem como dar conhecimento à ERS, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a notificação da presente deliberação, dos 

procedimentos adotados para garantir o cumprimento efetivo da ordem emitida. 

95. Mais se propõe ao Conselho de Administração da ERS, nos termos e para os efeitos do 

preceituado na alínea b) do artigo 19.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei 

n.º 126/2014, de 22 de agosto, a emissão de uma instrução ao Hospital Garcia de Orta, 

E.P.E. no sentido de dever: 

a) Garantir, em consonância com o definido no Despacho n.º 10789/2009, de 27 de abril, 

do Gabinete da Ministra da Saúde, o acesso de todos os seus utentes às técnicas de 

PMA, em tempo útil e adequado à situação clínica de cada um, seja por recurso à sua 

capacidade instalada, seja por recurso à Rede Nacional de Prestação de Cuidados de 

Saúde, através da subcontratação de entidades externas especializadas do setor 

público ou do setor privado;  
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b) Informar todos os utentes do concreto tempo de espera para efetivação do tratamento 

pretendido, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, bem como de 

todas as alternativas de acesso existentes; 

c) Dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar conhecimento à ERS, 

no prazo máximo de 30 dias após a notificação da presente deliberação, dos 

procedimentos adotados para garantir o cumprimento efetivo da instrução emitida. 

96. A ordem e instrução emitidas constituem decisão da ERS, sendo que a alínea b) do n.º 1 

do artigo 61.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de 

agosto, configura como contraordenação punível in casu com coima de 1000,00 EUR a 44 

891,81 EUR, “[….] 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 e 23.º”. 

97. A presente deliberação será levada ao conhecimento da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.  

98. A versão não confidencial da presente deliberação será publicitada no sítio oficial da 

Entidade Reguladora da Saúde na Internet. 

 

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

Porto, 16 de janeiro de 2020. 



 

25/25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUA S. JOÃO DE BRITO, 621 L32  
4100-455 PORTO - PORTUGAL  
T +351 222 092 350 
GERAL@ERS.PT  
WWW.ERS.PT 
 
© Entidade Reguladora da Saúde, Porto, Portugal, 2020  
A reprodução de partes do conteúdo deste documento é autorizada, exceto para fins 
comerciais, desde que mencionando a ERS como autora, o título do documento, o ano de 
publicação e a referência “Porto, Portugal”.  
 
Na execução deste documento foi atendida a privacidade dos titulares de dados pessoais. O 
tratamento destes dados cumpriu as normas relativas à sua proteção, nomeadamente as 
constantes do Regulamento Geral de Proteção de dados (RGPD). 


