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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/008/2016; 

 

I. DO PROCESSO 

I.1. Origem do processo  

1. Em 8 de julho de 2015, a Entidade Reguladora da Saúde (doravante ERS) tomou 

conhecimento de uma exposição subscrita pelo utente J.R., visando a atuação do 

Hospital Doutor Manuel Constâncio – Abrantes, estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde inserido no Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. (doravante 

CHMT), na qual o utente alega constrangimentos no agendamento de uma cirurgia 

da especialidade de ortopedia (cfr. fls. 8 e 9 dos autos). 
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2. A referida exposição foi inicialmente tratada em sede de processo de reclamação 

n.º REC/38148/2015, sendo que, para uma análise preliminar da exposição supra 

referida, foi aberto o processo de avaliação n.º AV/182/2015. 

3. Subsequentemente, em 27 de novembro de 2015, a ERS tomou conhecimento de 

uma exposição subscrita pelo utente A.J., visando a atuação do Hospital Nossa 

Senhora da Graça – Tomar, prestador de cuidados de saúde também inserido no 

CHMT, relativamente a alegados constrangimentos no agendamento de uma 

cirurgia da especialidade de oftalmologia (cfr. fls. 34 a 37 dos autos). 

4. A referida exposição, à qual foi atribuído o n.º REC/49404/2015, foi apensada ao 

processo de avaliação n.º AV/182/2015, porquanto visava o mesmo prestador e a 

mesma temática da REC/38148/2015. 

5. Face à necessidade de adoção de uma intervenção regulatória da ERS, ao abrigo 

das suas atribuições e competências, o respetivo Conselho de Administração 

deliberou, por despacho de 27 de janeiro de 2016, proceder à abertura do presente 

processo de inquérito, registado internamente sob o n.º ERS/008/2016 (cfr. fls. 1 a 

7 dos autos). 

6. Já no âmbito do presente processo de inquérito, a ERS tomou conhecimento de 

uma reclamação subscrita pelo utente R.B., à qual foi atribuído o n.º 

REC/17129/2016, também versando sobre alegados constrangimentos no acesso 

a uma cirurgia da especialidade de cirurgia geral no CHMT (cfr. fls. 74 a 76 dos 

autos). 

7. Atendendo à similitude das matérias em causa e à necessidade de uma 

intervenção regulatória junto do CHMT, foi decidida a apensação da referida 

reclamação aos presentes autos. 

 

I.2. Diligências 

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

diligências instrutórias: 

A. No processo de avaliação n.º AV/182/2015, 
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(i) pesquisa no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) 

da ERS relativa à inscrição do CHMT (cfr. fls. 14 e 15 dos autos); 

(ii) pedido de elementos enviado ao CHMT, por ofício de 19 de outubro de 

2015, e análise da resposta endereçada à ERS, rececionada em 10 de 

novembro de 2015 (cfr. fls. 16 a 23 dos autos); 

(iii) insistência enviada ao CHMT para resposta integral ao pedido de 

elementos enviado em 19 de outubro de 2015, por ofício de 16 de 

novembro de 2015, e análise da resposta endereçada à ERS, rececionada 

em 26 de novembro de 2015 (cfr. fls. 24 a 33 dos autos); 

(iv) pedido de elementos enviado ao CHMT, por ofício de 10 de dezembro de 

2015, e análise da resposta endereçada à ERS, rececionada em 7 de 

janeiro de 2016 (cfr. fls. 41 a 49 dos autos); 

(v) contacto telefónico com o Gabinete do Cidadão do CHMT, em 8 de janeiro 

de 2016 (cfr. fl. 50 dos autos); 

B. No processo de inquérito n.º ERS/008/2016, 

(vi) notificação da abertura do processo de inquérito ao CHMT e aos utentes, 

por ofícios datados de 1 de fevereiro de 2016 (cfr. fls. 51 e 61 a 63 dos 

autos); 

(vii) notificação da abertura do processo de inquérito e pedido de elementos 

enviado à Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia (doravante 

UCGIC), por ofício de 1 de fevereiro de 2016, e análise da resposta 

endereçada à ERS rececionada em 21 de abril de 2016 (cfr. fls. 53 a 59 e 

81 dos autos); 

(viii) pedido de elementos enviado ao CHMT, por ofício de 18 de abril de 2016, e 

análise da resposta endereçada à ERS rececionada em 10 de maio de 

2016 (cfr. fls. 79 e 82 a 90 dos autos); 

(ix) contacto telefónico com o Gabinete do Cidadão do CHMT, em 8 de agosto 

de 2016 (cfr. fl. 93 dos autos); 
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(x) pedido de elementos enviado ao CHMT, por ofício de 18 de agosto de 

2016, e análise da resposta endereçada à ERS rececionada em 5 de 

setembro de 2016 (cfr. fls. 54 e 98 a 103 dos autos); 

(xi) pedido de elementos enviado à UCGIC, por ofício de 18 de agosto de 2016, 

e análise da resposta endereçada à ERS rececionada em 5 de janeiro de 

2017 (cfr. fls. 104 a 109 dos autos). 

 

II. DOS FACTOS 

II.1. Do processo de reclamação n.º REC/38148/2015 

9. Em 8 de julho de 2015, a ERS tomou conhecimento de uma exposição subscrita 

pelo utente J.R., visando a atuação do Hospital Doutor Manuel Constâncio – 

Abrantes, estabelecimento prestador de cuidados de saúde registado no SRER da 

ERS sob o n.º 101176, e integrado no CHMT, que, por sua vez, está inscrito no 

mesmo sistema sob o n.º 10593. 

10. Na referida exposição, o utente alega constrangimentos no agendamento de uma 

cirurgia da especialidade de ortopedia, referindo concretamente o seguinte: 

“[…] Estou na vossa lista desde Fevereiro [de 2015]. Estive quase um ano à 

espera de consulta, desde Maio de 2014. 

Envio em anexo radiografia do estado em que se encontra a minha prótese 

colocada em 2011 (anexo boletim de alta). 

Por favor não será possível alterar a prioridade (normal) que me foi dada? […].” – 

Cfr. fl. 8 dos autos. 

11. Em resposta à exposição supra transcrita, o CHMT remeteu ao utente os seguintes 

esclarecimentos: 

“[…] de acordo com informação do Sr. Diretor do Serviço de Ortopedia, foi 

efetuada uma nova análise do seu caso concreto, com consequente alteração na 

ordem de prioridade, pelo que a situação terá uma resolução tão célere quanto 

possível.” –  Cfr. fl. 9 dos autos. 

12. Atenta a necessidade de obtenção de informação mais completa sobre os factos 

alegados, a ERS solicitou ao CHMT o envio dos seguintes elementos: 
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“[…] 

1. Descrição pormenorizada das etapas percorridas pelo utente, com indicação 

das datas (i) da consulta de especialidade realizada, (ii) da decisão clínica de 

procedimento cirúrgico, (iii) da inscrição do utente em LIC, com envio do respetivo 

suporte documental; 

2. Cópia do certificado de inscrição do utente em LIC; 

3. Informação sobre o estado atual da inscrição do utente em LIC, com referência 

à prioridade clínica que foi atribuída ao seu caso e à posição relativa que este 

ocupa na lista, incluindo indicação da data de realização da cirurgia, no caso da 

mesma já ter sido efetuada, ou, pelo menos, data para a qual foi agendada; 

4. Informação sobre a eventual emissão de vale cirurgia para a realização da 

cirurgia em causa, com indicação da data e instituição em que o mesmo tenha sido 

cativado, acompanhado do respetivo suporte documental; 

5. Quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários e relevantes 

à análise do caso concreto.” – Cfr. fls. 16 e 17 dos autos. 

13. Nessa sequência, veio o CHMT informar o seguinte: 

“[…] Os agendamentos das intervenções cirúrgicas de Ortopedia têm um atraso 

significativo devido à escassez de recursos humanos médicos, situação que tem 

inviabilizado a celeridade da resposta que desejaríamos poder dar aos nossos 

utentes. 

O utente em causa teve consultas de ortopedia nos dias 06.11.2014 e 25.02.2015, 

encontrando-se inscrito em LIC desde 25.02.2015 com o número de inscrição […]. 

De acordo com informação do Sr. Diretor do Serviço de Ortopedia, foi efetuada 

uma nova análise do caso concreto, com consequente alteração na ordem de 

prioridade para Prioritário, pelo que a situação terá uma resolução tão célere 

quanto possível. […].” – Cfr. fls. 18 a 23 dos autos. 

14. Não obstante os esclarecimentos concedidos, tendo a ERS considerado que o 

CHMT não prestou todas as informações que haviam sido solicitadas, foi enviado 

um ofício de insistência ao prestador, onde foram pedidas informações concretas 

sobre: 

“[…] 
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1. Posição que o utente [J.R.] ocupa na LIC, em função da prioridade atribuída ao 

seu caso, em 1 de setembro de 2015 (cfr. ponto 3. do ofício da ERS n.º 

OS.32703/2015); 

2. Ponto da situação quanto à eventual emissão do vale de cirurgia a favor do 

utente, para realização da intervenção cirúrgica da especialidade de Ortopedia 

noutro hospital, que tenha capacidade para a realizar com a maior brevidade 

possível, atento o facto do TMRG aplicável ao caso já se encontrar ultrapassado 

(cfr. ponto 4. do ofício da ERS n.º OS.32703/2015).” – Cfr. fls. 24 e 25 dos autos. 

15. Dando cumprimento ao solicitado, o prestador veio aos autos explicar o seguinte: 

“[…] De acordo com os esclarecimentos prestados pela Sra. Coordenadora da 

UHGIC, no dia 31 de Agosto de 2015, o utente em causa apresentava uma 

classificação de prioridade normal, ocupando o lugar 683 da LIC total. 

Atendendo a uma análise da LIC por prioridade e diagnóstico, o doente ocupava o 

18.º lugar. 

No dia 7 de Setembro de 2015, a classificação passou a prioritária, ocupando a 6ª 

posição da LIC global. 

Atendendo a uma análise por prioridade e diagnóstico, ocupava o 2.º lugar. 

Ainda de acordo com a Coordenadora da URGIC LVT, o utente inscrito desde 25 

de Fevereiro de 2015 para procedimento cirúrgico “8155 – Revisão de substituição 

do Joelho, não especificada de outro Mod”, não recebeu vale de cirurgia porque 

atualmente não existem instituições hospitalares no âmbito do SIGIC com 

convenção para o procedimento cirúrgico referido, pelo que o processo em apreço 

não é elegível para emissão de Vale Cirurgia. […].” – Cfr. fls. 26 a 33 dos autos. 

16. Subsequentemente, em 8 de janeiro de 2016, a ERS contactou telefonicamente o 

Gabinete do Cidadão do CHMT no intuito de averiguar se o utente já tinha 

realizado a cirurgia de revisão da prótese do joelho, ou se a mesma já tinha sido 

marcada (e para que data). 

17. No entanto, a informação obtida foi no sentido de que a situação ainda não estava 

resolvida, não havendo sequer indicação, no sistema informático, de que a cirurgia 

estivesse agendada. – Cfr. fl. 50 dos autos. 
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II.2. Do processo de reclamação n.º REC/49404/2015 

18. Subsequentemente, em 27 de novembro de 2015, a ERS tomou conhecimento de 

uma exposição subscrita pelo utente A.J., visando a atuação do Hospital Nossa 

Senhora da Graça – Tomar, estabelecimento prestador de cuidados de saúde 

registado no SRER da ERS sob o n.º 101175 e integrado no CHMT. 

19. Na sua exposição, o utente alega constrangimentos no agendamento de uma 

cirurgia da especialidade de oftalmologia, referindo concretamente o seguinte: 

“[…] [estou] a recuperar de um avc e após ter sido consultado nos serviços de 

oftalmologia em tomar em 27 de maio […] foi-me diagnosticado uma catarata no 

olho direito e neste momento continuo à espera, não me ajudando em nada a 

minha recuperação pois vejo o chão a fugir-me debaixo dos pés dificultando-me e 

bastante a minha recuperação. A minha indignação só agora a manifesto porque 

há sempre uma réstia de esperança e como tenho ouvido muitas vezes que isto 

está melhor nomeadamente em relação ao tempo de espera para intervenções 

cirúrgicas essa era a minha esperança e como tal ainda não aconteceu apelo à 

sua sensibilidade sobre o assunto no sentido de fazer reduzir este tempo de 

espera que para mim me desespera e bastante […].” – Cfr. fl. 34 dos autos. 

20. Em resposta à exposição, a Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para 

Cirurgia (doravante UHGIC) do CHMT informou que o utente aguardava pela 

cirurgia há “157 dias” e reencaminhou-lhe, através de mensagem de correio 

eletrónico de 4 de novembro de 2015, os esclarecimentos prestados pelo Diretor 

do Serviço de Oftalmologia, nos seguintes termos: 

“[…] – dado o nº elevado de doentes inscritos para cirurgia neste serviço, em 

consequência também do elevado n.º de consultas efetuadas e características da 

população abrangida por este serviço de Oftalmologia, estão a ser chamados para 

cirurgia os doentes inscritos em Lista de Espera em Abril de 2015. 

- Este serviço está a dar a resposta cirúrgica possível, tendo em conta os recursos 

humanos existentes, nomeadamente efectuando cirurgias no regime SIGIC para 

recuperação de Listas de Espera. […]”– Cfr. fls. 34 a 37 dos autos. 

21. Atenta a necessidade de obtenção de informação mais completa sobre os factos 

alegados, foi enviado um pedido de elementos ao CHMT, ao qual o prestador veio 

responder, informando que “a intervenção cirúrgica em questão foi realizada no dia 
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05.12.2015, o utente teve consulta de seguimento no dia 07.12.2015 e tem 

agendada nova consulta para 19.01.2015.” – Cfr. fls. 41 a 49 dos autos. 

 

II.3. Do processo de reclamação n.º REC/17129/2016 

22. Já no âmbito do presente processo de inquérito, a ERS tomou conhecimento de 

uma reclamação subscrita pelo utente R.B., também versando sobre alegados 

constrangimentos no acesso a uma cirurgia da especialidade de cirurgia geral no 

CHMT. 

23. Concretamente, cumpre destacar os seguintes factos alegados pelo utente em 

reclamação dirigida ao CHMT: 

“[…] 

Dei entrada no serviço de cirurgia I para ser operado à vesicula […]. Fui preparado 

de manhã para a cirurgia e estive à espera até às 12h00, depois fui para o centro 

cirúrgico e disseram-me que iria para o quarto porque apareceu uma cirurgia de 

urgência. […] a seguir o médico veio ter comigo e disse-me que a cirurgia seria 

adiada por falta de um anestesista […]. Mandaram-me para casa e agora tenho 

que ficar à espera que chamem novamente.” – Cfr. fl. 74 dos autos. 

24. Em resposta à reclamação supra transcrita, o prestador remeteu ao utente as suas 

alegações iniciais nos seguintes termos: 

“[…] esclarecemos que o agendamento das intervenções é efetuado com intenção 

de ocupar o tempo disponível do Bloco Operatório, gerindo os recursos disponíveis 

para servir o maior número possível de utentes, diminuindo os tempos de espera. 

Excepcionalmente podem surgir situações imprevisíveis que conduzam ao 

adiamento de intervenções, como aconteceu no seu caso, cujo motivo do 

cancelamento da intervenção programada se deveu ao prolongamento inesperado 

da intervenção prévia.  

Nestas situações é norma do serviço que os utentes serão remarcados na primeira 

oportunidade para o efeito, tal como aconteceu no seu caso. […].” – Cfr. fl. 75 dos 

autos. 

25. Atento aos factos alegados pelo prestador, foi enviado um pedido de elementos ao 

CHMT, nos seguintes termos: 
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“[…] 

1. Descrição pormenorizada das etapas percorridas pelo utente [R.B.], com 

indicação das datas (i) da consulta de especialidade realizada, (ii) da decisão 

clínica de procedimento cirúrgico, (iii) da inscrição do utente em LIC, com envio do 

respetivo suporte documental; 

2. Cópia do certificado de inscrição do utente em LIC; 

3. Informação sobre o estado atual da inscrição do utente em LIC, com referência 

à prioridade clínica que foi atribuída ao seu caso e à posição relativa que este 

ocupa na lista, incluindo indicação da data de realização da cirurgia, no caso da 

mesma já ter sido efetuada, ou, pelo menos, da data para a qual a mesma foi 

agendada, com envio de documento(s) comprovativo(s); 

4. No caso da cirurgia ainda não se ter realizada, nem se encontrar agendada 

para curto prazo, informação sobre a eventual emissão de vale cirurgia para a 

realização da mesma, com indicação da data e instituição em que aquele tenha 

sido cativado, acompanhado do respetivo suporte documental; 

5. Informação sobre o(s) concreto(s) motivo(s) pelo(s) qual(ais) o utente [R.B.] 

não foi intervencionado, no dia 6 de janeiro de 2016, conforme inicialmente 

previsto;  

6. Quaisquer esclarecimentos complementares que julguem necessários e 

relevantes à análise do caso concreto. – Cfr. fls. 79 e 80 dos autos. 

26. Em resposta ao pedido de elementos da ERS, o prestador informou que: 

“[…] 

O utente em causa foi avaliado, pela primeira vez, na consulta de Cirurgia Geral, 

em 13 de outubro de 2015. Nessa data foi elaborada proposta de intervenção 

cirúrgica, validada pela Direção do Serviço no dia 14 de outubro de 2015, pelo que 

se procedeu à inscrição em LIC com prioridade normal.  

A cirurgia foi inicialmente agendada para o dia 6 de janeiro de 2016, tendo sido 

cancelada por prolongamento dos tempos operatórios anteriores, motivo que foi 

dado a conhecer ao utente.  

Perante esta contingência, a cirurgia foi novamente agendada para o dia 20 de 

janeiro de 2016, tendo-se realizado. 
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O utente foi posteriormente reavaliado na consulta de Cirurgia Geral em 22 de 

março de 2016, tendo tido alta por boa evolução clínica.  

Aproveitamos ainda para salientar que neste caso concreto, o utente teve um 

tempo de espera total de 99 dias, quando o TMRG para o seu grau de prioridade 

era de 270 dias. 

O vale cirúrgico e respetiva transferência do utente apenas poderia ocorrer a partir 

do momento em que o tempo de espera atingisse 75% do TMRG referido, o que 

efetivamente não aconteceu.” – Cfr. fl. 83 dos autos. 

 

II.4. Do pedido de elementos enviado à UCGIC 

27. Na sequência do exposto, e considerando as competências atribuídas à UCGIC, 

foi enviado um pedido de elementos a esta Unidade, solicitando o seguinte: 

“[…] 

1. Pronúncia detalhada sobre o teor da reclamação do utente [J.R.], junta em 

anexo ao presente ofício, identificando a sua situação atual, concretamente, se o 

utente já foi intervencionado, em que data e em que instituição hospitalar; 

2. No caso de o utente não ter tido ainda acesso à cirurgia para revisão da 

prótese do joelho, indicação do motivo pelo qual não foi emitido vale de cirurgia, 

nem nota de transferência a favor do mesmo; 

3. Indicação sobre se as situações denunciadas (pelo [J.R.] e pelo utente [A.J.],) 

eram já do conhecimento da UCGIC, bem como quanto a eventuais diligências de 

averiguação desenvolvidas e respetivas conclusões; 

4. Indicação de todas as comunicações trocadas com CHMT sobre os processos 

dos utentes em causa, acompanhadas do respetivo suporte documental; 

5. Quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários e relevantes 

à análise dos casos concretos.” – Cfr. fls. 53 a 59 dos autos. 

28. Subsequentemente, veio a UCGIC informar que: 

“[…] 

No que concerne ao utente [A.J.], […] foi realizada a cirurgia a 05.12.2015, no 

Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.; 
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Não existe qualquer registo no centro de contactos, assim como não existe 

nenhuma comunicação na rede SIGLIC, relativamente a este doente; 

O doente [J.R.] continua em lista de espera para cirurgia no Centro Hospitalar 

Médio Tejo, E.P.E., sendo a sua data de inclusão (data da proposta cirúrgica) em 

25.02.2015; 

Relativamente à possibilidade de emissão de nota de transferência (para hospital 

do SNS) ou vale de cirurgia (para hospital do SNS ou hospital convencionado), tal 

não ocorreu até ao presente porque não existe nenhum hospital que disponibilize 

esse procedimento cirúrgico no enquadramento das transferências de episódios 

entre instituições;  

Analisado o processo a 01/04/2016 verifica-se que se encontram 9 utentes à frente 

na LIC; 

Foi revista a prioridade cirúrgica do doente em 03/09/2015, sendo que passou a 

estar classificado com prioridade 2 (prioritário), transitando da prioridade 1 

(normal); 

De acordo com a análise efetuada relativamente ao utente [J.R.], não existe 

qualquer registo no centro de contactos, assim como não existe nenhuma 

comunicação na rede SIGLIC; 

Não dispomos de qualquer informação em suporte documental no que se refere 

aos relatórios de comunicações efetuadas entre o Centro Hospitalar Médio Tejo, 

E.P.E. e a UCGIC.” – Cfr. fl. 81 dos autos. 

29. Posteriormente, em 8 de agosto de 2016, a ERS voltou a contactar o Gabinete do 

Cidadão do CHMT, no intuito de obter informações sobre o desenvolvimento do 

processo do utente J.R., tendo sido comunicado que “[…] o utente em causa já 

tinha sido operado no dia 16 de junho de 2016, tendo tido alta clínica no dia 22 do 

mesmo mês.”. – Cfr. fl. 93 dos autos. 

30. No intuito de obter por escrito os esclarecimentos prestados através do telefone, 

foi enviado um ofício ao prestador, solicitando informação sobre o estado atual da 

inscrição do utente J.R., ao qual o CHMT respondeu informando que o utente “[…] 

foi submetido a intervenção cirúrgica no dia 16 de junho de 2016, encontrando-se 

em seguimento em consulta de ortopedia deste Centro Hospitalar.” – Cfr. fls. 94 e 

95 dos autos. 
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31.  Atendendo às informações anteriormente prestadas, foi remetido novo ofício à 

UCGIC solicitando-se “esclarecimentos sobre os concretos motivos pelos quais 

«não existe nenhum hospital que disponibilize esse procedimento cirúrgico no 

enquadramento das transferências de episódios entre instituições», 

designadamente se não existe mesmo, no país, nenhum outro estabelecimento 

hospitalar, do SNS ou convencionado, que reúna os requisitos necessários para 

realizar a intervenção cirúrgica em causa […].” – Cfr. fls. 96 e 97 dos autos. 

32. Em cumprimento do solicitado, veio a UCGIC informar que: 

“[…] 

O utente [J.R.] encontrava-se inscrito no Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 

(CHMT, EPE) desde 25/02/201[5] […] para o procedimento cirúrgico 8155 - 

Revisão de substituição do joelho, não especificada de outro MOD. 

Inicialmente, o utente foi inscrito com prioridade nível 1 (normal), que preconiza 

um Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) de 9 meses, mas desde 

03/09/2015 foi alterada a prioridade para nível 2 (prioritário), que incorpora um 

TMRG de 2 meses, conforme estabelecido pela Portaria n.º 87/2015 de 23 de 

março do Ministério da Saúde. 

A cirurgia foi realizada a [16]/06/2016, com o Tempo de Espera de 15,9 meses. 

Apesar do explanado no art.° 89 da Portaria n.º 45/2008 de 15 de janeiro, onde 

refere a obrigatoriedade de transferência do utente para outras Instituições 

sempre que não sejam cumpridos os prazos de intervenção, tal vínculo cessa 

quando se verificar a inexistência de oferta para a realização do procedimento 

proposto (alínea d) do art.° 92 da mesma Portaria). Isto é, no âmbito dos 

Contratos-Programa com Instituições do SNS ou Contratos Convenção com 

Instituições privadas ou sociais, com a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), são as Instituições que definem os 

procedimentos cirúrgicos que disponibilizam. 

Neste caso, para o procedimento cirúrgico em causa, procedimento 8155 - 

Revisão de substituição do joelho, não especificada de outro MOD, nenhuma 

Instituição pública, privada ou social se dispõem a realizar o procedimento por 

transferência de utente. 

Assim, caberia ao CHMT, EPE, Hospital de Origem a responsabilidade de 

resolução do episódio clínico, sendo esta responsabilidade reforçada através do 

definido na alínea c) do artigo 53 da já referida portaria do SIGIC. 
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Densificando a resposta no sentido de ir ao encontro das dúvidas colocadas 

quando inquirem sobre os motivos da inexistência de oferta, importa esclarecer 

que sendo certo que existem estabelecimentos públicos e privados capacitados 

para a realização desta cirurgia, a produção adicional decorrente de 

transferências e opera-se em regime voluntário, presumindo-se neste caso que as 

instituições prestadoras aderentes às convenções no âmbito do SIGIC não 

consideram atrativas as retribuições financeiras associadas a estas situações.” – 

Cfr. fls. 106 a 109 dos autos. 

 

III. DO DIREITO 

III.1. Das atribuições e competências da ERS 

33. 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 

público, privado, cooperativo e social, e, em concreto, à atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

34. Determinando o n.º 2 do artigo 4.º dos mesmos Estatutos que estão sujeitos à 

regulação da ERS todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua 

natureza jurídica. 

35. O CHMT é uma entidade pública empresarial inscrita no SRER da ERS sob o n.º 

10593, por isso, está sujeito aos poderes de regulação e supervisão desta 

Entidade Reguladora. 

36. Segundo o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º dos seus Estatutos, as 

atribuições da ERS compreendem a supervisão da atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no que respeita à garantia 

dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação de cuidados 

de saúde de qualidade, bem como à defesa dos demais direitos dos utentes. 

37. De tal forma que aquelas atribuições se encontram expressamente incluídas no 

elenco dos objetivos regulatórios da ERS, nos termos do disposto nas alíneas b), 

c) e d) do artigo 10.º dos seus Estatutos, competindo-lhe, assim, assegurar o 

cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos termos da 
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Constituição e da lei, garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes e zelar 

pela prestação de cuidados de saúde de qualidade. 

38. No que especificamente concerne à garantia dos critérios de acesso aos cuidados 

de saúde, a alínea a) do artigo 12.º dos Estatutos da ERS estabelece ser 

incumbência desta Entidade “ 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 

contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas 

públicos de saúde ou equiparados”; 

39. Pois, 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 se consubstancia na rejeição 

infundada de utentes. 

40. Por outro lado, no domínio da garantia da prestação de cuidados de saúde de 

qualidade, incumbe à ERS, entre outras, a garantia do direito dos utentes à 

prestação de cuidados de saúde de qualidade, conforme estatuído na alínea c) do 

artigo 14.º dos Estatutos da ERS. 

41. Verificando-se que a ERS pode assegurar tais incumbências mediante o exercício 

dos seus poderes de supervisão, zelando pela aplicação das leis e regulamentos e 

demais normas aplicáveis às atividades sujeitas à sua regulação, no âmbito das 

suas atribuições, e emitindo 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). 

42. Ora, no âmbito das atribuições e competências supra expostas, e tendo por 

referência o enquadramento factual dos casos que estão na génese dos presentes 

autos (sobretudo o caso do utente J.R.), coloca-se a hipótese das entidades 
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envolvidas não estarem a cumprir os procedimentos (legais e regulamentares) 

instituídos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

(SIGIC), o que é suscetível de impactar com o direito de acesso dos utentes aos 

cuidados de saúde, em tempo clinicamente aceitável. 

  

III.2. Das regras do SIGIC 

43. Conforme descrito na Portaria n.º 45/2008, de 15 de janeiro1, que aprovou o 

Regulamento do SIGIC, este último é um sistema de regulação da atividade 

relativa “[…] a utentes propostos para cirurgia e a utentes operados, assente em 

princípios de equidade no acesso ao tratamento cirúrgico, transparência dos 

processos de gestão e responsabilização dos utentes e dos hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e dos estabelecimentos de saúde que contratam e 

convencionam com aquele a prestação de cuidados de saúde aos seus 

beneficiários” (cfr. § 1. do Regulamento); 

44. Sendo elegíveis para efeitos de inscrição na lista de inscritos para cirurgia (LIC) 

“[…] todos os utentes dos hospitais do SNS e os utentes beneficiários deste 

Serviço referenciados para os estabelecimentos de saúde do sector privado e do 

sector social, ao abrigo dos contratos e convenções celebrados” (cfr. § 2. do 

Regulamento). 

45. Toda a programação cirúrgica é registada no SIGLIC e deve obedecer aos 

critérios:  

(i) da prioridade clínica estabelecida pelo médico especialista, em função da 

doença e problemas associados, patologia de base, gravidade, impacto na 

esperança de vida, na autonomia e na qualidade de vida do utente, velocidade 

de progressão da doença e tempo de exposição à doença; bem como, 

(ii) da antiguidade na LIC, sendo, em caso de igual prioridade clínica, 

selecionado em primeiro lugar o utente que se encontra inscrito na lista há mais 

tempo. – Cfr. § 73. do Regulamento; 

46. Cumprindo a este propósito ressaltar que, cronologicamente, a inscrição dos 

utentes em LIC é precedida da consulta da especialidade e da consequente 

elaboração de um plano de cuidados, ou seja, da elaboração de uma proposta de 

abordagem de um ou mais problemas de saúde do utente, onde se inscrevem e 

                                                           
1
 Alterada pela Portaria n.º 179/2014, de 11 de setembro. 
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caracterizam os eventos necessários à sua resolução, ordenados de forma 

cronológica, não havendo limitação ao registo na proposta quanto ao número de 

diagnósticos descritos ou procedimentos a realizar (cfr. § 3.2.1.1. e 3.2.1.2.1. do 

Volume I do Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia 2011 (MGIC)). 

47. Concretamente, o MGIC prevê de forma taxativa as causas de exclusão de 

inscrição de atos a realizar, como sendo os atos praticados fora do bloco 

operatório (BO), por não cirurgiões, ou pequenas cirurgias que não necessitem de 

utilização do BO; 

48. Elencando também os elementos de menção obrigatória no preenchimento da 

proposta de cirurgia, nos quais consta, entre outros, a caracterização dos 

problemas a abordar, incluindo patologias associadas, em termos de descrição, 

codificação e respetiva lateralidade, e episódio antecedente se aplicável (cfr. § 

3.2.1.2.1. do MGIC). 

49. Igualmente prévia à inscrição do utente em LIC, uma vez concluído o 

preenchimento da proposta de cirurgia, é a recolha do consentimento informado do 

utente, garantindo que o mesmo atesta a concordância com a proposta e respetiva 

inscrição em LIC. 

50. Por outro lado, “todos os atos relacionados com a inscrição do utente em LIC, 

desde a efetivação da primeira consulta em serviço hospitalar relacionada com a 

proposta cirúrgica até à realização da intervenção cirúrgica e respetiva alta, são 

registados no SIGLIC, de acordo com as regras previstas no MGIC”, devendo 

qualquer registo na LIC respeitar os procedimentos ali considerados, mormente os 

constantes dos § 58. a 75. 

51. Pelo que, “[…] após a emissão de certificado de inscrição, dá-se lugar à ativação 

da inscrição do utente na LIC do serviço/unidade funcional da instituição 

hospitalar.” – Cfr. § 3.2.1.2. do MGIC; 

52. Ademais, aos utentes é reconhecido, nomeadamente, o direito de obter um 

certificado comprovativo da sua inscrição e de obter informação a todo o tempo 

junto da Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UHGIC) do seu 

hospital e a seu pedido, sobre os dados que lhe respeitem registados na LIC, 

como seja o nível de prioridade que lhe foi atribuído e o seu posicionamento 

relativo na prioridade atribuída (cfr. § 44. do Regulamento do SIGIC). 
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53. Assim, a UHGIC é o principal elo de ligação do utente com o hospital, e todos os 

contactos com aquele e outros factos são registados no SI, competindo-lhe a 

informação aos utentes, ou seus representantes, sobre o estado da inscrição, o 

teor dos deveres e direitos e qualquer outra sobre as diferentes fases do processo 

(cfr. § 3.3.3. e § 3.3.5. do MGIC que remetem para o Volume II – Área da gestão). 

54. Compete aos responsáveis pelas unidades ou serviços dos hospitais envolvidos 

nos procedimentos cirúrgicos “zelar pela atualização permanente da lista de 

procedimentos cirúrgicos suscetíveis de serem realizados pelos seus serviços, 

garantindo que a cada um está corretamente associado o código do sistema de 

codificação em vigor”, e também “garantir a seleção dos utentes inscritos em LIC 

para efeito de programação cirúrgica de acordo com os critérios de antiguidade e 

prioridade estabelecidos no MGIC e neste Regulamento” (cfr. alíneas b) e c) do § 

57. do Regulamento do SIGIC). 

55. Pelo que “[…] sempre que a instituição hospitalar de origem não consegue garantir 

ou a realização da cirurgia ou o seu agendamento até 100% do TMRG, o 

serviço/UF tenha perdido ou a capacidade técnica para realizar a cirurgia ou 

apresente piores tempos de acesso do que outro que se lhe equipare e ainda por 

conveniência justificada do utente, estão criadas as condições para se dar início à 

etapa de transferência. Seja qual for o tipo de transferência, esta só pode ocorrer 

com o acordo expresso do utente […]”. – Cfr. § 3.2.1.4. do MGIC; 

56. Concretamente, no que à transferência cirúrgica diz respeito, é “[…] operada pela 

emissão e cativação de NT/VC [nota de transferência/vale cirurgia2], implica 

apenas a transferência da prestação dos procedimentos cirúrgicos relativos ao(s) 

problema(s) identificado(s) e às eventuais intercorrências da responsabilidade da 

instituição hospitalar ou complicações identificadas até sessenta dias após a alta 

hospitalar […]” (cfr. § 3.2.1.4. do MGIC). 

57. Ainda, “[…] a transferência de utentes através da emissão de NT/VC para outras 

unidades hospitalares integradas no SNS ou unidades convencionadas é 

obrigatória sempre que o hospital de origem, com os seus recursos, não possa 

garantir a realização da cirurgia dentro dos TMRG estabelecidos por prioridade 

clínica, por patologia ou grupo de patologias, presumindo-se a falta de garantia 

                                                           
2
 “[…] Quer a nota de transferência, quer o vale cirurgia, habilitam o utente a marcar a cirurgia 

diretamente numa das entidades de destino […] a diferença reside no facto da primeira permitir 
apenas a sua utilização no âmbito do SNS e a segunda poder ser utilizada quer nos hospitais 
do SNS, quer nas instituições convencionadas do sector privado e social.” – cfr. § 3.2.1.4.1.7. 
do MGIC. 



 

18 

 

quando a cirurgia não for agendada até ao limite do prazo estabelecido para cada 

nível de prioridade, a contar da data de inscrição na LIC. […]” ( cfr. § 3.2.1.4.1.1. 

do MGIC);  

58. Sendo os seguintes os níveis de prioridade e os respetivos prazos limite 

atualmente estabelecidos3: 

“a) Nível 4 - se a intervenção tiver que ocorrer assim que estejam reunidas as 

condições necessárias à sua realização e em prazo não superior a setenta e 

duas horas ou durante o período em que o utente está internado; 

b) Nível 3 - se não for admissível que o utente possa esperar mais do que 15 

dias; 

c) Nível 2 - se não for admissível que o utente possa esperar mais do que 2 

meses; 

d) Nível 1 - se for admissível que o utente possa esperar até nove meses.” – 

Cfr. § 74. do Regulamento do SIGIC; 

59. Decorridos os prazos para agendamento da cirurgia, tal como previstos nos § 79. e 

80. do Regulamento4 sem que o agendamento no Hospital de Origem (HO) tenha 

ocorrido, “[...]  e não existindo HD do SNS disponível nos termos do [...] 

Regulamento, a UCGIC emite de imediato um vale cirurgia a favor do utente.” – 

Cfr. § 108. do Regulamento; 

60. Competindo, com efeito, à Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

(UCGIC), nos termos da alínea l) do § 49. do Regulamento do SIGIC “[e]mitir e 

enviar vales cirurgia.” 

61. Efetivando-se essa mesma transferência mediante a emissão pela UCGIC de “[...] 

nota de transferência a favor do utente, propondo-lhe a selecção de uma das 

unidades hospitalares constante da listagem anexa de hospitais disponíveis” (cfr. § 

98. do Regulamento). 

62. Sendo que a emissão de vale cirurgia pela UCGIC pressupõe a aplicação de um 

algoritmo automático que procura as instituições hospitalares do SNS com 

                                                           
3
 Os níveis apresentados e os respetivos prazos limite correspondem aos Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos (TMRG) fixados no § 2.4. do Anexo I da Portaria n.º 87/2015, de 23 de 
março, com a nuance de, neste último caso, os prazos serem apresentados em dias corridos (e 
não em meses). 
4
 Nos termos dos § 79. e 80. do Regulamento do SIGIC, o agendamento das cirurgias deve 

ocorrer até ao limite de 50 % ou de 75 % do tempo de espera, se os utentes estiverem 
classificados com nível 2 ou nível 1, respetivamente. 
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capacidade para realizar o procedimento cirúrgico, indicando em primeiro lugar as 

instituições do concelho de residência, seguido das instituições dos concelhos 

limítrofes e, por último, do distrito. 

63. Refira-se, ainda, que as UHGIC ficam integradas nos hospitais, competindo-lhes: 

“a) Zelar pelo cumprimento das normas aplicáveis à LIC e respetivo 

Regulamento; […] 

g) Prever e identificar os casos dos utentes que deverão ser transferidos para 

outra unidade prestadora de cuidados de saúde; […].” – Cfr. § 54. e 56. do 

Regulamento do SIGIC; 

64. As URGIC ficam integradas nas Administrações Regionais de Saúde, competindo-

lhes: 

“a) Monitorizar, avaliar e controlar a evolução de inscritos para cirurgia nas 

unidades hospitalares, designadamente os tempos de espera; […]  

j) Autorizar a emissão de vales cirurgia para a realização de procedimentos 

cirúrgicos propostos pelo HD, quando sejam complementares de 

procedimentos cirúrgicos realizados anteriormente, apos auscultação do HO; 

[…] 

m) Decidir nas situações em que se verifiquem conflitos entre HO e HD; 

n) Verificar se a facturação emitida pelas entidades convencionadas 

corresponde à actividade realizada no âmbito dos vales cirurgia; […].” – Cfr. § 

50. e § 52. do Regulamento do SIGIC; 

65. Finalmente, a UCGIC fica integrada na Administração Central do Sistema de 

Saúde, I.P. (doravante ACSS), competindo-lhe: 

“[…] j) Selecionar os utentes a transferir e garantir o cumprimento e 

monitorização dos protocolos de transferência definidos por parte dos restantes 

intervenientes; 

l) Emitir e enviar vales cirurgia; 

m) Autorizar o Hospital de Destino (HD) a elaborar propostas cirúrgicas e a 

realizar os procedimentos que lhes correspondam; […].” – Cfr. § 47. e 49. do 

Regulamento do SIGIC; 
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III.3. Análise das situações concretas 

66. No seguimento de todo o exposto, e considerando a factualidade subjacente aos 

presentes autos, importa avaliar se, nos casos concretos, o CHMT respeitou o 

direito de acesso dos utentes A.J., R.B. e J.R. aos cuidados de saúde, em tempo 

clinicamente aceitável, e, bem assim, se esse direito está garantido, em geral, para 

todos os utentes do centro hospitalar visado. 

67. De acordo com os elementos recolhidos em sede de instrução dos presentes 

autos, foi possível apurar que à data do pedido de elementos da ERS, a situação 

do utente A.J. já se encontrava resolvida, tendo este sido submetido à intervenção 

cirúrgica de que necessitava em 5 de dezembro de 2015. 

68. O mesmo verificou-se com o utente R.B., operado em 20 de janeiro de 2016, e 

cujo tempo de espera total foi de 99 dias, quando o TMRG para o seu grau de 

prioridade era de 270 dias.  

69. Já no que concerne o utente J.R., verificou-se que o TMRG aplicável foi 

ultrapassado, sem que tivessem sido emitidos nem nota de transferência, nem vale 

de cirurgia.  

70. De acordo com as informações recolhidas, o utente, proposto a cirurgia para 

revisão da prótese do joelho, foi inscrito em LIC em 25 de fevereiro de 2015, tendo, 

nessa data, sido atribuída prioridade normal (nível 1) à cirurgia, à qual 

corresponde, de acordo com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 87/2015, de 23 

de março, o TMRG de 270 dias (9 meses); 

71. Porém, em 7 de setembro de 2015, a prioridade clínica atribuída foi alterada, 

passando a mesma para nível 2 – prioritário, e, nessa medida, o TMRG sofreu 

alterações, passando para 2 meses (60 dias corridos). 

72. Pelo que, a intervenção cirúrgica deveria ter sido realizada até 7 de novembro de 

2015. 

73. Sucede que, conforme informação transmitida pelo prestador, em 8 de janeiro de 

2016, ou seja, dois meses após o TMRG aplicável ter sido ultrapassado, o utente 

continuava à aguardar pela cirurgia, não havendo data prevista para realização da 

mesma.  

74. Acresce que, tendo-se verificado o incumprimento do TMRG aplicável, não foram 

emitidos nem nota de transferência, nem vale de cirurgia pela UCGIC, em 

incumprimento do disposto no § 108. do Regulamento do SIGIC, que determina 
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que “Decorridos os prazos [para agendamento da cirurgia] previstos nos n.os 79. e 

80., sem que tenha sido agendada a cirurgia no HO do utente e não existindo HD 

do SNS disponível nos termos do presente Regulamento, a UCGIC emite de 

imediato um vale cirurgia a favor do utente.” 

75. A este respeito, a UCGIC esclareceu que: “[…] para o procedimento cirúrgico em 

causa, procedimento 8155 - Revisão de substituição do joelho, não especificada 

de outro MOD, nenhuma Instituição pública, privada ou social se dispõem a 

realizar o procedimento por transferência de utente. […]”; 

76. Mais referiu a UCGIC que, neste caso, “[…] caberia ao CHMT, EPE, Hospital de 

Origem a responsabilidade de resolução do episódio clínico […].”.  

77. Ora, não obstante a indisponibilidade para realizar o procedimento cirúrgico em 

causa noutra instituição, tal facto não pode resultar numa espera para o utente 

para além do TMRG aplicável, desconsiderando-se assim os mecanismos e 

garantias legalmente fixados para salvaguarda da tempestividade do seu direito de 

acesso;  

78. O que de facto aconteceu, uma vez que o utente só foi operado em 16 de junho de 

2016, portanto, 7 meses depois do TMRG aplicável se ter esgotado. 

79. Pelo que, a situação trazida ao conhecimento da ERS evidencia a existência de 

falhas nos procedimentos adotados pelo CHMT subjacentes ao funcionamento do 

SIGIC e, em especial, aos procedimentos relativos à gestão dos agendamentos 

em cumprimento dos TMRG fixados. 

80. Ora, assumindo o SIGIC um papel central na gestão de cirurgias no SNS, qualquer 

entropia na implementação dos respetivos procedimentos é suscetível de impactar 

com o direito dos utentes à prestação tempestiva e integrada de cuidados de 

saúde. 

81. Assim se concluindo pela necessidade de adoção da atuação regulatória infra 

delineada, por forma a garantir o reforço dos procedimentos de controlo existentes 

para cumprimento dos TMRG fixados, bem como evitar que situações idênticas à 

do utente J.R. se repitam no futuro. 
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IV. DA AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS 

82. 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 notificados para se pronunciarem relativamente ao 

projeto de deliberação da ERS, no prazo de 10 dias úteis, o CHMT, a ACSS, e 

cada um dos utentes reclamantes5 (cfr. fls. 121 a 129 dos autos). 

83. Decorrido o prazo legal concedido para o efeito, a ERS recebeu a pronúncia da 

ACSS e do CHMT. 

84. Assim, por ofício rececionado na ERS em 17 de fevereiro de 2017, a ACSS veio 

aos autos pronunciar-se nos termos que se passam a transcrever: 

“[…] 

No que respeita ao primeiro ponto, informa-se V. Exa. que esta Administração 

Central do Sistema de Saúde (ACSS) irá efetuar uma revisão da carteira de 

serviços das entidades prestadoras de serviços cirúrgicos com vista a encontrar 

os constrangimentos subjacentes à reduzida oferta e, para as situações em que 

não seja possível reverter os constrangimentos, irá instruir as entidades do SNS 

com perfil adequado para garantirem a adequada resposta às necessidades, 

com particular enfoque para as situações com reduzida alternativa. 

No que respeita ao segundo ponto, a ACSS irá, de acordo com as 

recomendações da ERS, orientar as unidades regionais do SIGIC a promoverem 

a contratação do procedimento 8155. […].” – Cfr. fls. 143 a 145 dos autos; 

85. Por sua vez, através de ofício recebido na ERS em 24 de fevereiro de 2017, o 

CHMT manifestou a intenção de dar cumprimento integral à decisão da ERS, 

tendo prestado, ainda, os seguintes esclarecimentos: 

“[…] manifestamos ainda a nossa preocupação sobre a situação relativa ao 

procedimento "8155 - Revisão de substituição do joelho, não especificada de 

outro MOD", uma vez que, o Serviço de Ortopedia do CHMT tem passado por 

grandes dificuldades resultantes da saída de médicos, quer por exoneração quer 

por aposentação, a que acrescem situações de doença prolongada de outros 

médicos, reduzindo drasticamente a capacidade de resposta do Serviço. O 

                                                           
5
 O ofício remetido ao utente J.R. foi devolvido à ERS pelos CTT, em 15 de fevereiro de 2017, 

com a indicação de “Objeto não reclamado”. 
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esforço evidenciado pela instituição na contratação e captação de novos 

médicos, através das várias figuras contratuais legalmente admissíveis, tem 

permitido minimizar o problema e responder à pressão da procura. 

No entanto, a patologia em causa (revisão de prótese), é complexa, exige 

médicos experientes e tem uma lista de espera grande, o que dificulta resposta 

atempada. No entanto, o caso concreto descrito deveria ter tido outra resposta 

por parte do SNS, através do mecanismo de transferência e emissão de vale 

cirurgia, da competência da ACSS. 

Por motivos a que o CHMT é alheio, não existiam à data entidades 

convencionadas interessadas na realização deste tipo de intervenção cirúrgica, o 

que de comprova a sua complexidade e dificuldade. Apesar das dificuldades e 

do TMRG ter sido de facto ultrapassado, foi possível responder às necessidades 

do doente, pese embora não da forma como o CHMT pretende, que é dentro dos 

TMRG. 

Quanto à situação relativa ao episódio de Oftalmologia, os elevados tempos de 

espera decorrem da elevada lista de espera que esta especialidade tem para a 

patologia de catarata. No entanto, tem sido feito um grande esforço pela 

instituição no sentido de dar resposta à grande procura, como demostram os 

dados relativos à produção, onde se evidencia a evolução crescente de cirurgias 

nesta especialidade: 2015/2014 - 25% e 2016/2015 - 26%. 

Por fim e no que respeita ao episódio de Cirurgia Geral, o mesmo decorreu 

dentro dos prazos normais, com garantia de cumprimento das normas e boas 

práticas, resultando a reclamação do facto da cirurgia não se ter realizado num 

primeiro agendamento, por motivos relativos à atividade normal do BO. Apesar 

de desagradável e indesejável, por causar prejuízo e incómodo ao doente, são 

situações raras mas inerentes à própria atividade. Salientamos ainda, o 

crescimento de 5% em 2016/2015 nas cirurgias realizadas. 

Mencionamos, finalmente, que o CHMT tem vindo a procurar responder de forma 

célere às necessidades dos utentes na vertente cirúrgica, quer através do 

recrutamento de médicos quer através de atividade adicional, que permita dar 

resposta atempada às solicitações. […].” – Cfr. fls. 146 a 148 dos autos; 

86. Após análise das pronúncias da ACSS e do prestador visado, cumpre acolher a 

vontade por estes manifestada no sentido de diligenciarem, respetivamente, pelo 

cumprimento da recomendação e pelo cumprimento da instrução projetadas.  
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87. No entanto, embora as pronúncias da ACSS e do CHMT enfatizem o acolhimento 

da decisão da ERS, inexistem, de momento, nos autos, elementos comprovativos 

da efetiva implementação, e consequente monitorização, de todas as medidas e 

procedimentos que a deliberação projetada visa garantir, com vista ao eficaz 

funcionamento do programa SIGIC. 

88. Por conseguinte, verifica-se a necessidade de manter integralmente quer a 

instrução ao CHMT, quer a recomendação dirigida à ACSS. 

 

V. DECISÃO 

89. O Conselho de Administração da ERS delibera, nos termos e para os efeitos do 

preceituado na alínea a) do artigo 24.º e das alíneas a) e b) do artigo 19.º dos 

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

emitir uma instrução ao Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E., no sentido de este 

dever: 

(i) Garantir que o atendimento dos utentes se processe dentro do estrito 

cumprimento das regras de funcionamento do programa SIGIC, 

assegurando a efetiva implementação de mecanismos de controlo e 

monitorização da evolução de inscritos para cirurgia;  

(ii) Adotar todos os comportamentos que assegurem, efetivamente, o rigoroso e 

cabal cumprimento de todas as regras estabelecidas no quadro legal relativo 

aos Tempos Máximos de Resposta Garantidos; 

(iii) Garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado seja capaz de 

promover a informação completa, verdadeira e inteligível, com 

antecedência, rigor e transparência a todos os utentes, sobre todos os 

aspetos relativos ao acompanhamento e alternativas existentes no SNS 

para garantia de um acesso adaptado à sua condição clínica, com clara 

explicitação do papel que compete a cada estabelecimento prestador na 

rede nacional de prestação de cuidados de saúde; 

(iv) Dar cumprimento imediato à presente instrução, comunicando à ERS, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da presente deliberação, os 

procedimentos adotados para o efeito. 

90. A instrução ora emitida constitui decisão 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 
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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 ”. 

91. Mais delibera o Conselho de Administração da ERS, nos termos e para os efeitos 

do preceituado na alínea a) do artigo 24.º e na alínea b) do artigo 19.º dos 

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

reiterar a recomendação emitida à Administração Central do Sistema de Saúde, 

I.P., no âmbito do processo de inquérito n.º ERS/055/2016, para que a unidade de 

apoio ao SIGIC, na mesma integrada: 

(i) Diligencie, sempre que se verifique a inexistência de prestadores 

convencionados para a realização de determinado procedimento cirúrgico 

que impossibilite a emissão de vale cirurgia, pela adoção de mecanismos 

alternativos de referenciação dos utentes para outro prestador integrado no 

SNS que garanta capacidade de resposta adequada e tempestiva, 

conforme previsto nas regras do Regulamento SIGIC; 

(ii) Proceda, em articulação com as cinco Administrações Regionais de 

Saúde, a uma análise e ponderação da necessidade de celebração de 

convenções para o procedimento cirúrgico “8155 - Revisão de substituição 

do joelho, não especificada de outro MOD”, de modo a garantir uma 

capacidade de resposta adequada e tempestiva e em respeito pelos 

TMRG legalmente vigentes. 

 

Porto, 8 de março de 2017. 

O Conselho de Administração. 

 


