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1. Nota introdutória 

1.1. Enquadramento 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é uma entidade reguladora, com natureza de 

autoridade administrativa independente, que tem por objecto a regulação, a supervisão 

e o acompanhamento da actividade dos estabelecimentos, instituições e serviços 

prestadores de cuidados de saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de 

Dezembro. 

No âmbito da responsabilidade pública, conforme disposto no seu diploma criador, 

mais concretamente no artigo 41.º, n.º 1, incumbe à ERS elaborar e enviar anualmente 

ao Governo um relatório sobre a respectiva actividade reguladora. 

O Conselho Directivo da ERS entendeu que o relato das actividades no presente 

relatório deve ser idêntico ao Relatório de Actividades de 2007 nas partes relevantes, 

e seguir a mesma organização temática adoptada, uma vez que se tratam de 

documentos sobre as mesmas actividades, que se destinam a dar cumprimento a 

duas obrigações legais de âmbito semelhante. 

Por este motivo, o cumprimento desta obrigação legal apenas foi possível após a 

aprovação do Relatório de Actividades de 2007 por despacho de Sua Excelência a 

Ministra da Saúde, de 30 de Junho de 2008. 

Cabe, então, agora à ERS apresentar o relatório que contém uma descrição das 

actividades de regulação levadas a cabo pela ERS durante o ano de 2007. 

 

1.2. Missão e atribuições 

Constituem atribuições da ERS a regulação e a supervisão da actividade e 

funcionamento dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados 

de saúde. Cabe-lhe velar pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais dos 

regulados, no que respeita ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde, à 

observância dos níveis de qualidade e à segurança e, genericamente, aos direitos dos 

utentes.  
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Incumbe à ERS assegurar o direito de acesso universal e equitativo de todos ao 

serviço público de saúde, bem como zelar pelo respeito da liberdade de escolha nas 

unidades de saúde privadas, prevenindo e punindo as práticas de rejeição 

discriminatória ou infundada de doentes. Incumbe-lhe igualmente prevenir e combater 

as práticas de indução artificial da procura de cuidados de saúde.  

Considerando as especificidades associadas ao mercado da saúde, visando sempre 

defender os direitos e interesses legítimos dos utentes, a ERS deverá promover o 

respeito pela livre concorrência nas actividades sujeitas à sua regulação, bem como 

colaborar com a Autoridade da Concorrência (AdC). 

Constitui ainda atribuição da ERS a avaliação dos indicadores de qualidade dos 

cuidados de saúde prestados, bem como o acompanhamento do cumprimento das 

obrigações inerentes à acreditação dos estabelecimentos e serviços.  

A ERS poderá dar parecer e emitir recomendações sobre o funcionamento do sistema 

de saúde, em particular sobre acordos, contratos e convenções, sobre os modelos 

inovadores de gestão subjacentes à prestação de cuidados de saúde e sobre os 

requisitos e as regras relativos ao exercício da actividade seguradora por entidades 

autorizadas a explorar o ramo "Doença". 

De acordo com o Plano de Actividades para 2007, a actividade reguladora da ERS 

esteve concentrada em três grandes áreas, para além das actividades institucionais, 

designadamente a garantia dos direitos dos utentes, a regulação das falhas de 

mercado (e do Estado) e a regulação das relações económicas com operadores. 
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2. Actividades de regulação desenvolvidas em 2007 

2.1. Garantir os direitos dos utentes 

Conforme estabelece o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, 

são atribuições da ERS “a regulação e a supervisão da actividade e funcionamento 

dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no que respeita ao 

cumprimento das suas obrigações legais e contratuais relativas ao acesso dos utentes 

aos cuidados de saúde, à observância dos níveis de qualidade e à segurança e aos 

direitos dos utentes”. 

Assim, visando a concretização da obrigação de velar pela garantia dos direitos dos 

utentes de cuidados de saúde, coube à ERS proceder ao tratamento das queixas e 

reclamações desses utentes de que teve conhecimento, e que cabiam no seu âmbito 

de competências, como lhe coube identificar, nomeadamente através da análise 

resultante dessas reclamações, problemas gerais do sistema de saúde, e aferir da 

qualidade dos serviços prestados. 

 

2.1.1. Processamento das queixas e reclamações 

O processamento adequado das queixas e reclamações dos utentes é um mecanismo 

essencial de defesa dos direitos dos utentes de cuidados de saúde, permitindo ainda 

conhecer os pontos fracos do sistema de saúde e identificar as áreas que exigem uma 

análise mais aprofundada. 

A ERS dispõe de um Sistema de Gestão de Reclamações, destinado ao 

processamento das reclamações e exposições dos utentes no que se refere aos 

serviços de saúde que lhes são prestados. Este Sistema de Gestão de Reclamações 

pretende acolher e tratar não apenas todas as queixas e sugestões reduzidas a escrito 

nos Livros de Reclamações de modelo oficial,TPF

1
FPT disponíveis em todos os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, como todas as exposições 

                                                 
TP

1
PT Como o previsto Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

371/2007, de 6 de Novembro, obrigatório para todos os prestadores de cuidados de saúde não 
públicos. 
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recebidas fora desse âmbito, que sejam dirigidas à ERS por qualquer utente e cujo 

teor esteja contemplado nas atribuições legais desta Entidade. 

O processamento das reclamações pela ERS decorre do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 

15 de Setembro, e parte do pressuposto de que é à própria entidade reclamada que, 

em primeira linha, cabe o tratamento/resolução das reclamações constantes de cada 

Livro de Reclamações que obrigatoriamente tem que possuir. 

A entidade reclamada tem como imperativo legal a obrigação de envio das exposições 

lavradas no Livro de Reclamações para a entidade reguladora de mercado 

competente, dentro do prazo definido. Após recepção da exposição, a ERS começa 

por notificar o operador no sentido de, por um lado, apresentar as alegações que 

entenda por convenientes e, por outro, informar o utente do tratamento dado a cada 

caso, dando conhecimento à ERS de tal procedimento. 

Por outro lado, a ERS oficia o utente, acusando a recepção da reclamação, 

informando-o que o operador lhe comunicará o tratamento dado a esta, e explicitando 

que, caso não fique satisfeito com a resposta, poderá dar conhecimento de tal facto à 

ERS. 

Pretende-se deste modo proporcionar um estreitamento do contacto prestador/utente 

enquanto, simultaneamente, se colocam as exposições em perspectiva. O reclamante 

terá sempre oportunidade de se pronunciar sobre o conteúdo das alegações e 

decisões relativas à exposição por ele apresentada, tendo a ERS um papel 

fundamentalmente de mediação. 

Após a análise do conteúdo da reclamação apresentada por cada utente, das 

alegações produzidas pelo prestador de cuidados de saúde e da eventual contestação 

por parte do reclamante, define-se o destino da reclamação, que poderá ser: 

• Abertura de processo de inquérito, quando se considera que é necessário 

aprofundar a análise, pela gravidade dos factos e por falta de elementos 

suficientes para retirar uma conclusão fundamentada; 

• Reencaminhamento para outra entidade, quando o assunto não se enquadra 

nas competências da ERS;  

• Arquivamento, com ou sem sugestões ao prestador, nos restantes casos. 
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Por norma, este processo demora 90 dias, que incluem a análise de cada exposição e 

o decurso dos prazos concedidos, quer a entidades reclamadas, quer a reclamantes, 

para apresentação de alegações e de motivos de discordância, respectivamente. 

Durante o ano de 2007, foram recebidas na ERS 3.360 reclamações, o que representa 

um número substancialmente superior ao de 2006. O crescimento acentuado do 

número de reclamações em 2007 deverá estar relacionado sobretudo com uma maior 

divulgação do livro de reclamações de modelo oficial, criado pelo Decreto-Lei n.º 

156/2005, de 15 de Setembro, que só foi introduzido em 2006. 

Evolução da recepção de reclamações em 2006 e 2007 TPF

2
FPT 

158

1.549

2.384

1.811

2006 2007

1º Semestre 2º Semestre

 

O Sistema de Gestão de Reclamações, para além de garantir que todas as 

reclamações têm a atenção individualizada que merecem, permite ainda conhecer os 

principais problemas do sistema de saúde, pelo menos na perspectiva da insatisfação 

dos utentes. 

Cerca de um terço das 3.360 reclamações recebidas na ERS durante o ano de 2007, 

diziam respeito a atrasos no atendimento, como se pode constatar na tabela seguinte. 

Outro tema recorrente nas reclamações é a insatisfação com o relacionamento com o 

pessoal administrativo e o pessoal envolvido na prestação de cuidados de saúde, que 

foi responsável por mais de 40% das reclamações. 

                                                 
TP

2
PT O número relativo ao segundo semestre de 2006 inclui 1.843 reclamações provindas da 

Direcção-Geral da Saúde, recebidas em finais de Dezembro de 2006, que só foram 
processadas em 2007, pelo que não foram originalmente consideradas nas estatísticas 
relativas às reclamações de 2006. 
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Reclamações recebidas na ERS em 2007 

Assuntos Visados Total % do total 
Atrasos no atendimento 1.036 31% 
Qualidade da assistência administrativa 815 24% 
Qualidade da assistência de cuidados de saúde 678 20% 
Questões financeiras 247 7% 
Problemas de acesso 209 6% 
Outros 375 11% 
Total 3.360   

Do total das reclamações recebidas no ano de 2007, 72% (a que correspondem 2.407 

processos) viram a sua análise concluída até 31 de Dezembro de 2007, com os 

resultados apresentados na tabela seguinte. A não conclusão das restantes deve-se 

fundamentalmente à necessidade do decurso normal dos prazos estabelecidos nas 

regras gerais a que o tratamento das reclamações fica sujeito. 

Reclamações recebidas e terminadas em 2007 

Resultado do Arquivamento N.º % 
Satisfação do utente 1.021 42% 
Medidas correctivas propostas pelo prestador 577 24% 
Sem fundamento relevante 480 20% 
Sem diligências 226 9% 
Recomendação/sugestão ou processo de inquérito pela ERS 103 5% 
Total 2.407  

Das reclamações cujo processamento já foi terminado, a maioria (42%) culminou na 

satisfação do utente, seja porque aceitou as explicações que lhe foram apresentadas, 

seja porque a sua pretensão foi atendida ou porque o assunto motivador da 

reclamação foi ultrapassado. Por seu turno, 29% implicaram uma intervenção futura, 

em termos de medidas correctivas propostas pelo prestador (24%), ou emissão de 

uma recomendação ou abertura de um processo de inquérito pela ERS (5%). Conclui-

se também que 20% das reclamações recebidas em 2007 não tinham fundamento 

relevante. 

Finalmente, cerca de 9% das reclamações não foi alvo de intervenção pela ERS, quer 

porque se referia a questões que já estavam a ser analisadas no âmbito de outros 

processos, quer porque as reclamações foram reencaminhadas para outras entidades, 

por se referirem a matérias fora da competência da ERS. O reencaminhamento ocorre 

quando se constata que a exposição respeita a factos cujo conhecimento cabe nas 

competências de outras instituições, ou, por outro lado, quando o teor da reclamação 
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ou das alegações se prende com assuntos relacionados com questões deontológicas 

e/ou de técnica profissional, caso em que as exposições são remetidas para as 

respectivas Ordens Profissionais. Na maioria das situações, as exposições foram 

remetidas para a Ordem dos Médicos (62%) e Ordem dos Médicos Dentistas (20%), 

embora também tenham ocorrido situações de encaminhamento para a Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica, Ordem dos Enfermeiros, Autoridade para as 

Condições do Trabalho, Instituto de Seguros de Portugal, Ministério da Finanças e 

Segurança Social. 

A contribuição do Livro de Reclamações para a defesa dos direitos dos utentes não se 

esgota na identificação de problemas concretos e no desencadear dos procedimentos 

necessários à sua resolução. A análise sistemática das exposições e reclamações dos 

utentes é também um instrumento fundamental para conhecer os pontos fracos do 

sistema de saúde e identificar as áreas que exigem uma análise mais aprofundada. 

Nesse sentido, foram elaborados dois relatórios semestrais de análise sistemática das 

reclamações, relativos às recebidas, respectivamente durante o primeiro e segundo 

semestres de 2007, bem como um relatório anual, que congrega a informação 

constante dos dois anteriores.TPF

3
FPT 

 

Actividade sancionatória 

O Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, estabelece que constitui contra-

ordenação o não cumprimento pelos prestadores de cuidados de saúde de um 

conjunto de obrigações relativas ao livro de reclamações, nomeadamente a de facultar 

imediatamente o Livro de Reclamações ao utente (alínea b) do art. 3.º) e enviar à 

entidade reguladora, no prazo de cinco dias úteis, as folhas de reclamação 

preenchidas (n.º 1 do art. 5.º), competindo à ERS fiscalizar e instruir os respectivos 

processos de contra-ordenação.  

Durante o ano de 2007, foram instaurados 15 processos de contra-ordenação relativos 

à inexistência do Livro de Reclamações, 14 relativos à recusa da sua apresentação 

aos utentes, e ainda 8 por falta do aviso da existência do Livro. Foram ainda 

instaurados 23 processos de contra-ordenação por não prestação de informação à 

ERS. 

                                                 
TP

3
PT O relatório anual e o relatório relativo ao segundo semestre foram concluídos já em 2008. 
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Em resultado desses processos de contra-ordenação foram aplicadas 6 coimas e 

emitidas 17 admoestações. Os restantes 11 processos terminados em 2007 foram 

arquivados, por se ter concluído que não havia motivos para aplicação de qualquer 

sanção. As coimas foram aplicadas no âmbito dos seguintes processos contra-

ordenacionais: 

• Processo de Contra-Ordenação n.º 09/07: O Centro de Neuropsiquiatria e 

Psicoterapias Analíticas, Lda., entidade prestadora de cuidados de saúde não 

registada na ERS, com sede na Av. das Forças Armadas, n.º4 5º C, 1600-082 

Lisboa, por decisão de 12 de Julho de 2007 do Conselho Directivo da Entidade 

Reguladora da Saúde, foi condenada na coima única de €4.000 (quatro mil 

euros) por não possuir Livro de Reclamações no estabelecimento sito na Av. 

das Forças Armadas, n.º 45.º C, 1600-082 Lisboa, em violação do disposto na 

alínea a) do n.º1 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 156/ 2005, de 15 de Setembro. 

• Processo de Contra-Ordenação n.º 10/07: A Clínica S. Vicente, Clínica Médica 

de Diagnóstico e Enfermagem, Lda., entidade prestadora de cuidados de 

saúde registada na ERS sob o n.º 16273, com sede na Rua Fernando Barros 

Leal, 11-A r/c, 2560 Torres Vedras, por decisão de 12 de Julho de 2007 do 

Conselho Directivo da Entidade Reguladora da Saúde, foi condenada na coima 

única de €250 (duzentos e cinquenta euros) por não possuir aviso da existência 

de Livro de Reclamações no estabelecimento sito na Rua Fernando Barros 

Leal, 11-A r/ c, 2560 Torres Vedras, em violação do disposto na al. c) do n.º 1 

do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro. 

• Processo de Contra-Ordenação n.º 16/07: A Clinioutubro Serviços Médicos, 

Lda., entidade prestadora de cuidados de saúde não registada na ERS, com 

sede na Av. 5 de Outubro, n.º 176, 2º Dto., 1050 063 Lisboa, por decisão de 18 

de Outubro de 2007 do Conselho Directivo da Entidade Reguladora da Saúde, 

foi condenada na coima única de €3.500 (três mil e quinhentos euros) por não 

possuir Livro de Reclamações no estabelecimento sito na Av. 5 de Outubro, n.º 

176, 2º Dto. 1050 063 Lisboa, em violação do disposto na alínea a) do n.º1 do 

art. 3º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro. 

• Processo de Contra-Ordenação n.º 17/07: A Clínica Médica Cidade Dévnia, 

Lda., entidade prestadora de cuidados de saúde não registada na ERS, com 

sede na Rua Cidade Dévnia, 21, 1º Esq., 2615 062 Alverca do Ribatejo, por 

decisão de 11 de Outubro de 2007 do Conselho Directivo da Entidade 

Reguladora da Saúde, foi condenada na coima única de €4.000 (quatro mil 

euros) por não prestação de informações solicitadas pela ERS, no uso dos 
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seus poderes sancionatórios ou de supervisão, em violação do disposto no n.º 

1 do art. 33º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro. Esta decisão foi 

impugnada judicialmente pela arguida. 

• Processo de Contra-Ordenação n.º 06/07: A Presença Médica Serviços 

Médicos, Lda., entidade prestadora de cuidados de saúde não registada na 

ERS, com sede na Rua Almirante Cândido dos Reis, 129 1.º, 2600 Vila Franca 

de Xira, por decisão de 25 de Outubro de 2007 do Conselho Directivo da 

Entidade Reguladora da Saúde, foi condenada na coima única de €1.000 (mil 

euros) por não prestação de informações solicitadas pela ERS, no uso dos 

seus poderes sancionatórios ou de supervisão, em violação do disposto no n.º 

1 do art. 33º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro. 

• Processo de Contra-Ordenação n.º 22/07: A Facial – Clínica Dentária, Lda., 

entidade prestadora de cuidados de saúde não registada na ERS, com sede na 

Rua Sra. da Piedade, Lote 3, R/C Dto., 6000-279 Castelo Branco, por decisão 

de 14 de Setembro de 2007 do Conselho Directivo da Entidade Reguladora da 

Saúde, foi condenada na coima única de €500 (quinhentos euros) por não 

possuir aviso da existência de Livro de Reclamações no estabelecimento sito 

na Rua Sra. da Piedade, Lote 3, R/C Dto., 6000-279 Castelo Branco, em 

violação do disposto na al. c) do n.º 1 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, 

de 15 de Setembro. 

 

2.1.2. Avaliação da qualidade dos serviços prestados 

Pretende a ERS contribuir para uma melhoria dos padrões de qualidade das 

prestações de cuidados de saúde, através de uma avaliação contínua dos serviços 

prestados pelos estabelecimentos de cuidados de saúde, de forma independente e 

centrada no utente. A actividade principal a prosseguir nesta área é a criação do 

Sistema Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (SINAS). Para além deste 

sistema de avaliação, a ERS elaborou estudos, conduziu processos de inquérito e 

realizou fiscalizações na área da avaliação dos serviços prestados. 
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Sistema Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (SINAS) 

Dos objectivos da actividade reguladora da ERS fazem parte a garantia de adequados 

padrões de qualidade dos serviços de saúde e o zelo pelo respeito da liberdade de 

escolha dos utentes. Uma vez que os utentes dos serviços de saúde não têm, 

geralmente, informação suficiente para avaliar a qualidade dos serviços que lhe são 

prestados, não conseguem aferir se os padrões de qualidade estão a ser respeitados, 

nem dispõem de uma verdadeira liberdade de escolha, que só existe quando esta é 

informada e não manipulada. Considerou o Conselho Directivo da ERS que a 

concepção de um sistema de avaliação que proporcione ao público em geral um 

conhecimento simplificado, transparente e objectivo da qualidade dos serviços a obter 

nos diversos prestadores de cuidados de saúde constituiria um grande contributo para 

a prossecução daqueles objectivos.  

Um sistema de avaliação que utilize indicadores estandardizados, incluindo sobre a 

satisfação dos utentes, e que agregue a informação emitida por esses indicadores 

numa classificação simples e de fácil percepção pelo público, irá reduzir a assimetria 

de informação e poderá ser um contributo decisivo para o “empowering” dos utentes, 

de modo a permitir a tomada de decisões informadas quanto aos serviços de saúde. 

Adicionalmente, permitirá efectuar a comparação “benchmarking” de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde e poderá ser um importante auxiliar de decisões 

associadas ao financiamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

– “value for money”. Este sistema, ao facilitar o acesso a informação útil e 

descodificada sobre prestadores de cuidados de saúde, contribuirá para a sã 

concorrência (dentro dos limites das circunstâncias específicas da concorrência do 

mercado da saúde), minimizando os efeitos perversos induzidos, nomeadamente, por 

publicidade pouco rigorosa.  

Após a realização de um estudo sobre sistemas de avaliação de qualidade em saúde, 

foram definidos, pelo grupo de trabalho criado na ERS para este fim, os requisitos para 

a implementação de um sistema de rating em Portugal. A complexidade do processo, 

e o seu carácter inovador em Portugal, levaram o grupo de trabalho a aconselhar que 

a concepção e implementação do SINAS fosse realizada em parceria com uma 

entidade especializada, com credibilidade reconhecida, e experiência na 

implementação deste tipo de sistemas de avaliação. 
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Ao abrigo do Regime da Realização das Despesas Públicas, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, dada a natureza e o valor estimado dos bens e serviços 

a adquirir com vista à concepção e implementação do SINAS, competia ao Ministro da 

Saúde autorizar a despesa e conduzir todo o procedimento concursal. Todavia, 

entendeu Sua Excelência o Ministro da Saúde, por via do Despacho n.º 174/2007, de 

19 de Agosto, delegar na ERS a competência para a prática de todos os actos 

constitutivos do procedimento concursal necessário à aquisição dos bens e serviços 

em causa, entre os quais a aprovação prévia do tipo de procedimento concursal e a 

autorização para a realização da despesa. 

Assim, no seguimento desta delegação de competências, o Conselho Directivo da 

ERS aprovou, em 25 de Agosto de 2007, a realização de um concurso público de 

âmbito internacional cujo objecto consistia na aquisição de bens e serviços de 

concepção e implementação da estrutura que suportará o SINAS, bem como a 

respectiva despesa, no montante estimado de €750.000, repartidamente ao longo de 

cinco anos, tendo sido esta repartição sido autorizada por Suas Excelências os 

Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde através da Portaria n.º 1196/2007, de 

27 de Dezembro. 

Ainda em 2007, a ERS preparou o programa do concurso público, e o respectivo 

caderno de encargos, no qual foi estabelecido, como prazo de execução do SINAS, 

cinco anos, escalonando-se este projecto em duas fases: uma destinada a pôr em 

funcionamento um projecto-piloto e outra fase de implementação geral, composta por 

quatro ciclos com a duração de um ano. 

Em 2008 decorrerá o respectivo concurso e consequente escolha do fornecedor dos 

serviços. Conforme estabelecido no caderno de encargos, até ao final de 2008 deverá 

estar já em implementação o projecto-piloto de aplicação do sistema em 

desenvolvimento. 

 

Estudo Técnico de Caracterização dos Prestadores Não Públicos de Cuidados 

de Saúde com Centros de Nascimento 

O principal estudo concluído em 2007, na área da avaliação contínua dos serviços 

prestados pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, foi o “Estudo 

Técnico de Caracterização dos Prestadores Não Públicos de Cuidados de Saúde com 
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Centros de Nascimento”. As conclusões deste estudo apontam para uma assinalável 

assimetria na distribuição geográfica dos centros de nascimento em Portugal, a grande 

maioria localizando-se no norte do País, se bem que os de grande dimensão se situam 

na região de Lisboa, e que as três maiores unidades a nível nacional em termos de 

partos efectuados são responsáveis por 51,2% dos partos realizados no sector não 

público.  

No total, uma percentagem muito significativa dos partos realizados em instituições 

privadas foram-no em instituições acreditadas, o que dá garantias de qualidade e do 

cumprimento de standards mínimos de qualidade assistencial. Os principais problemas 

gerais detectados neste processo de avaliação prendem-se com a ausência de 

manuais de procedimentos, de uma cadeia hierárquica clara e de protocolos de 

actuação em caso de emergência. 

De uma forma geral, face à informação recolhida, concluiu-se que os cuidados de 

assistência ao parto nas instituições não públicas portuguesas são de qualidade 

satisfatória, havendo mesmo algumas que ultrapassam todos os standards exigíveis. 

Em 13 instituições que, no seu conjunto, são responsáveis por 84,1% dos partos, 

confirmou-se a boa qualidade global dos cuidados prestados. 

Com base nestas conclusões, o Conselho Directivo da ERS aprovou, em 21 de Junho 

de 2007, emitir as seguintes recomendações aos prestadores visados: 

a) A existência de profissionais especializados em saúde materno-infantil, em número 

adequado, com certificação profissional e em disponibilidade permanente. Dado 

que este é um aspecto fundamental para assegurar uma eficaz gestão de risco, 

recomendou-se que todas as unidades encetem esforços no sentido de colmatar 

esta falha. 

b) A implementação de uma cadeia hierárquica clínica e de uma organização dos 

funcionários, perfeitamente delineadas. 

c) A adopção urgente de um processo clínico normalizado – com referência a todos 

os aspectos que devem ser objecto de registo, de forma a ser avaliada a qualidade 

dos cuidados prestados e assegurado que a circulação da mãe/bebé se faz com 

toda a informação relevante para uma assistência de qualidade, em caso de 

transferência ou mudança de prestador. 

d) A existência de manuais de organização e funcionamento e a sua implementação 

para a normalização da actividade dos serviços. 
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b) A criação de salas de parto dedicadas em todas as instituições, já que em alguns 

dos centros de nascimento avaliados os partos são realizados no bloco operatório. 

c) A adopção de medidas urgentes tendentes a colmatar falhas relacionadas com a 

gestão de risco, dadas as implicações potencialmente graves na saúde da 

mãe/bebé.  

d) A celebração de acordos/protocolos com hospitais de retaguarda e com empresas 

transportadoras de doentes. 

e) Que seja repensada a rede de prestadores de cuidados existente actualmente 

pois, sendo demasiados os centros existentes com casuísticas muito baixas, 

colocam-se problemas de gestão de risco importantes na perspectiva do utilizador 

aos quais deve dar-se resposta. 

f) Que o número de partos por instituição seja generalizadamente superior àquele 

que actualmente se verifica em grande parte delas, segundo parecer dos 

especialistas. 

g) A reorganização da rede com eventual fusão entre centros de nascimento, por 

forma a que possam nascer centros com casuísticas apropriadas, assim se 

permitindo maior exigência na formação dos recursos humanos que prestarão 

serviços nessas unidades, o que se traduzirá, necessariamente, num aumento da 

qualidade e de segurança. 

 

Estudo sobre o Processo de Licenciamento de Prestadores de Cuidados de 

Saúde 

A ERS elaborou um “Estudo sobre o Processo de Licenciamento de Prestadores de 

Cuidados de Saúde”, com o intuito de dar a conhecer os vários diplomas existentes no 

ordenamento jurídico português sobre o licenciamento dos prestadores de cuidados de 

saúde, bem como analisar a situação actual do processo de licenciamento e as suas 

implicações na concorrência. Foi possível constatar que o actual processo de 

licenciamento de prestadores de cuidados de saúde enferma de anomalias com 

graves implicações no sector da Saúde, nomeadamente ao nível da concorrência nos 

mercados. 

No seguimento deste estudo, a ERS procedeu à identificação e emissão de 

recomendações sobre o processo de licenciamento, no sentido da introdução de 

mecanismos e fórmulas que o facilitem e agilizem a sua tramitação. 
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Concretamente, a ERS recomendou ao Governo, em 15 de Março de 2007, que o 

processo de licenciamento de prestadores de cuidados de saúde fosse sujeito a uma 

revisão legislativa assente em dois vectores fundamentais: i) criação de um regime-

quadro do licenciamento de unidades privadas de saúde com normas gerais que 

abarquem todos os tipos de estabelecimentos; ii) definição das especificidades 

técnicas de cada valência em regulamento autónomo próprio. 

A ERS entende que a diminuição significativa das barreiras administrativas à entrada 

nos mercados pode ser conseguida através da limitação das exigências do 

licenciamento aos mínimos que garantam o funcionamento em condições de 

segurança e a confiança dos utentes, e recomenda a criação da figura da licença 

provisória, a atribuir àqueles estabelecimentos para os quais o cumprimento imediato 

e integral dos requisitos técnicos exigidos seja demasiado oneroso, desde que os 

riscos para a segurança e a saúde dos utentes não sejam significativos. Além disso, o 

procedimento de controlo prévio deverá ser simplificado, seja através da utilização de 

tecnologias de informação, seja através da alteração do paradigma actual, para o 

princípio da confiança no controlo prévio e a instalação de um controlo sucessivo mais 

rigoroso e exigente. 

Adicionalmente, a ERS recomendou que o âmbito subjectivo do controlo prévio por 

licenciamento seja alargado a todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, terminando os espaços de omissão que hoje se verificam, por exemplo, 

relacionados com a natureza jurídica do detentor do estabelecimento (o que implica a 

aplicação daqueles requisitos também aos estabelecimentos detidos por operadores 

públicos e sociais). Admite-se, no entanto, uma diferenciação entre os níveis de 

exigência e procedimento de controlo prévio, de valência para valência, 

estabelecendo-se, por exemplo, um procedimento de autorização para o controlo 

prévio de actividades menos complexas, e o procedimento de licenciamento para o 

controlo prévio de actividades mais exigentes. 

Finalmente, a ERS considera que o modelo de funcionamento das Comissões de 

Verificação Técnica, encarregues de realizar as vistorias necessárias ao 

licenciamento, é um dos aspectos mais negativos e entorpecedores do actual 

paradigma de licenciamento. Nessa medida, propôs-se a abolição destas Comissões e 

a sua substituição por Entidades de Verificação Técnica, entidades que terão uma 

estrutura profissional e independente, preferencialmente com origem no sector 

privado. Haverá, no entanto, que acautelar legislativamente questões como os 
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princípios da imparcialidade e transparência do funcionamento destas entidades, 

através da criação de um registo de interesses e de proibições por incompatibilidades 

e impedimentos. 

 

Outros estudos 

Foram criados pela ERS, em 2007, três grupos de trabalho destinados a analisar 

temas da área da qualidade dos serviços prestados. Um dos grupos abordou a 

temática dos níveis de qualidade da cirurgia em ambulatório, enquanto instrumento 

eficaz e eficiente para reduzir as listas de espera e baixar os custos com a saúde. 

Neste contexto, a ERS não só pretendeu estabelecer o retrato actualizado das listas 

de espera cirúrgicas, como estabelecer a interligação entre este problema de qualquer 

sistema de saúde, como é o caso português, e um instrumento apto a contribuir para a 

sua resolução, como é a cirurgia de ambulatório. Até ao final do ano, foi concretizado o 

levantamento de toda a informação relevante para o estudo do tema e definidas as 

principais linhas de análise a explorar já em 2008. 

Um outro grupo de trabalho analisou a garantia dos direitos dos utentes que celebram 

contratos de seguro de saúde com entidades seguradoras privadas, nomeadamente 

quanto aos níveis de qualidade mínima exigíveis, e pretendeu verificar, através da 

análise de situações que chegaram ao conhecimento da ERS por força de processos 

tratados no seu âmbito, a existência de situações que ponham em causa os direitos 

dos utentes de cuidados de saúde cuja tutela caiba à ERS. Do estudo realizado, 

constatou-se a existência de situações potencialmente prejudiciais aos direitos dos 

utentes dos cuidados de saúde, tendo-se identificado as principais matérias a 

aprofundar em estudos subsequentes, a realizar em 2008. 

Finalmente, o Conselho Directivo da ERS entendeu constituir um grupo de trabalho 

especificamente vocacionado para estudar o problema da falta de cumprimento, pelos 

prestadores, dos horários previamente definidos para a prestação dos serviços, dado 

que uma grande parte das reclamações se referem a este tema. O estudo realizado 

abrangeu as exposições entradas desde o início de 2006 até 15 de Dezembro de 2007 

e, com base nos resultados obtidos, foram inferidas algumas conclusões e elaborada 

uma listagem de sugestões passíveis de fazer diminuir o seu impacto negativo sobre 

os utentes. 
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Investigação de queixas e reclamações 

Durante o ano de 2007, procedeu-se à abertura de 45 novos processos de inquérito 

relacionados com questões de qualidade dos serviços de saúde e foram ainda 

tratados 41 processos que transitaram de 2006. A maior parte destes processos (43) 

resultaram de reclamações relativas à qualidade do atendimento, quer por parte do 

pessoal clínico, quer por parte do pessoal administrativo. Os restantes processos 

referem-se à qualidade das instalações (11), a problemas ao nível do licenciamento 

das instalações (11), à prestação de cuidados de saúde por pessoal não qualificado 

para o efeito (5), e outros 16 relativos a anomalias ao nível do cumprimento de 

diversos requisitos legais. 

Em 2007 foram terminados 46 destes processos. Em 6 processos, a ERS adoptou 

deliberações dirigidas aos prestadores visados, no sentido da correcção das situações 

que motivaram as reclamações (5 recomendações e uma instrução). Em 5 processos, 

a situação teve uma resolução favorável mesmo sem essa recomendação. Em 12 

processos, verificou-se que a reclamação não tinha fundamento, em 5 não foi possível 

a prova dos factos e 5 processos terminaram por falta de colaboração do exponente. 

Finalmente, 13 processos terminaram com o seu reencaminhamento para outras 

entidades, por se ter concluído não caberem os factos nas atribuições da ERS. 

A instrução referida, emitida nos termos dos artigos n.º 27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 

309/2003, de 10 de Dezembro, a título cautelar, e tornada pública no website da ERS, 

visou as entidades Fisihora – Clínica de Medicina Física e Reabilitação e Serviços 

Médicos Senhora da Hora, Lda e Clínica de Recuperação Funcional da Trindade, Lda.. 

Como se constatou, estas entidades ocupavam as mesmas instalações, sendo certo 

que a primeira se apresentava aos utentes como convencionada para prestar serviços 

a utentes da ADSE com quem, de facto, não tinha acordo, nunca informando os 

utentes interessados da real situação de ausência de acordo. Esta prática por parte da 

Clínica Fisihora, lesava os interesses legítimos dos utentes, designadamente, o 

interesse fundamental da transparência e relações com os utentes. 

Assim, a ERS deliberou instruir a Fisihora – Clínica de Medicina Física e Reabilitação 

e Serviços Médicos Senhora da Hora, Lda, no sentido de não divulgar, por qualquer 

meio, possuir acordos para a prestação de cuidados de saúde com quaisquer 

subsistemas públicos ou privados com os quais não possua efectivamente acordo ou 
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convenção, e simultaneamente de não fazer recurso, em qualquer situação, de 

acordos ou convenções de que não seja parte, nem tampouco de profissionais de 

saúde que não constem da sua informação do registo na ERS. Adicionalmente, a ERS 

instruiu as duas entidades a procederem ao encerramento de uma das entidades nas 

instalações ocupadas, por forma a apenas uma entidade ocupar aquelas instalações. 

Ainda inserido no âmbito da garantia de adequados padrões de qualidade, foram 

realizadas, em 2007, 14 fiscalizações, espoletadas pela existência de reclamações 

sobre a qualidade das instalações e/ou serviços prestados, ou, oficiosamente, por 

alguma suspeita da parte da ERS, relativamente a essa qualidade. 

 

2.1.3. Sistema de informação aos utentes 

Para que os utentes dos serviços de saúde possam exercer uma escolha livre e não 

manipulada necessitam de conseguir obter, facilmente e sem custos, toda a 

informação relevante para a tomada de decisões sobre os serviços de saúde a que 

podem recorrer. 

No sentido da constante melhoria da informação prestada aos utentes dos cuidados 

de saúde, prestadores, instituições e público em geral, a ERS lançou em 2007 o seu 

novo Portal de Internet, respeitando as melhores práticas em Sistemas de Informação, 

tais como as mais exigentes normas de acessibilidade (AA do W3C – a entidade 

mundial de Standards Web), por forma a garantir a universalidade do acesso, bem 

como a facilidade de utilização e navegação. A solução implementada pela ERS 

respeita a resolução do Conselho de Ministros n.º 155/2007, D.R. n.º 190, Série I, de 

2007, que estabelece as orientações relativas à acessibilidade pelos cidadãos com 

necessidades especiais aos sítios da Internet do Governo e dos serviços e organismos 

públicos da administração central.  

O novo Portal, que mantém o endereço electrónico www.ers.pt, foi desenhado tendo 

como centro gravitacional o utilizador final. Desta forma, o visitante possui acesso 

facilitado à informação e beneficia do estreitamento da interacção com a ERS, 

nomeadamente através da disponibilização de serviços electrónicos. Os principais 

objectivos da mudança operada pela ERS passam por aumentar e melhorar os 

serviços electrónicos facultados, a possibilidade de participação por parte do cidadão e 
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tornar mais eficiente e eficaz o contacto entre a entidade reguladora, os regulados e os 

utentes. 

Além de tudo o que era disponibilizado ao público no website anterior, o novo Portal 

conta com funcionalidades adicionais já plenamente operacionais, das quais se realça 

o Livro de Reclamações On-Line, através do qual todos os utentes dos serviços 

prestadores de cuidados de saúde poderão reduzir a escrito as suas exposições num 

formulário criado para o efeito, e submetê-las à apreciação da ERS com toda a rapidez 

e eficácia, e o mesmo tratamento que as reclamações do Livro de Reclamações 

existente nos estabelecimentos. O Livro de Reclamações On-Line é um instrumento 

que vem trazer aos utentes dos serviços de saúde (públicos, privados ou do sector 

social) um meio adicional para, com rapidez e eficácia, apresentar as suas 

insatisfações. 

 

2.2. Regulação das falhas de mercado (e do Estado) 

A actividade de prestação de cuidados de saúde em Portugal tem sofrido profundas 

transformações, verificando-se um crescente peso de empresas privadas e de 

entidades que, não sendo privadas, estão sujeitas a uma gestão de tipo empresarial, 

funcionando com base nos princípios de mercado. Este processo de transformação 

deverá resultar num aumento da eficiência dos serviços de saúde, gerando benefícios 

significativos para os cidadãos, quer enquanto utentes destes serviços, quer enquanto 

seus financiadores. 

No entanto, a actividade de prestação de cuidados de saúde tem especificidades que 

a afastam significativamente do paradigma de um mercado de concorrência perfeita e 

que potenciam que uma concorrência desregulada gere factores de competição 

indesejáveis. As fortes assimetrias de informação existentes entre prestadores e 

utentes, e entre prestadores e financiadores, criam as condições para que uma 

concorrência desregulada possa originar fenómenos adversos como a selecção de 

riscos, levando à discriminação de determinados grupos de cidadãos, e pondo em 

causa o direito de acesso universal aos cuidados de saúde, e a indução artificial da 

procura de cuidados de saúde. Estes factores de competição indesejáveis só podem 

ser prevenidos e corrigidos pela actividade de uma entidade reguladora atenta e 

eficaz. 



 

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE REGULADORA 2007  19 

 

 

2.2.1. Práticas de discriminação ou rejeição infundada 
de doentes 

O Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, estabelece, no seu art. 25.º n.º 1 al. 

a) que um dos objectivos da actividade reguladora é “assegurar o direito de acesso 

universal e igual de todas as pessoas ao serviço público de saúde”. A actividade da 

ERS para a prossecução deste objectivo abrange várias vertentes, uma das quais é 

materializada na alínea d) do número 2 do mesmo artigo, que estabelece que incumbe 

à ERS “prevenir e punir as práticas de rejeição discriminatória ou infundada de 

pacientes nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”. 

Nesta área de actividade, a ERS investigou reclamações no âmbito de processos de 

inquérito, realizou estudos temáticos e tem vindo a desenvolver um modelo de 

monitorização de práticas sistemáticas de selecção de doentes. 

 

Investigação de queixas e reclamações 

Em 2007 foram investigados, em sede de processo de inquérito, 10 casos onde 

existiam indícios relevantes de discriminação ou rejeição infundada de doentes. Seis 

destes processos tinham transitado de 2006, enquanto que 4 processos de inquérito 

foram abertos em 2007. 

Foram terminados, em 2007, 9 destes processos de inquérito, relativos a eventuais 

práticas de discriminação ou rejeição infundada de doentes. Um processo terminou 

com a resolução da situação, sem que fosse necessária qualquer intervenção formal 

da ERS, e outro terminou por se ter concluído não haver fundamento para a 

reclamação. Três processos deram origem a estudos temáticos: um processo originou 

o estudo sobre “Avaliação do Acesso dos Doentes com Esclerose Múltipla a Consultas 

Externas nos Hospitais do SNS”, e dois outros processos estiveram na origem do 

estudo “Avaliação do Acesso dos Doentes com Descolamento da Retina a Cirurgia 

Correctiva nos Hospitais do SNS”. 

Em 4 destes casos, o processo de inquérito culminou com a emissão de instruções 

aos reclamados, no sentido da correcção da situação detectada, nos termos dos 
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artigos n.º 27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, tendo sido o 

texto das instruções publicado no website da ERS.  

Num desses processos, a ERS apurou que a entidade Clínica Médica de Santo 

António, Lda. estabelecia tempos de espera para o atendimento mais prolongados 

para utentes “protocolados” com SNS, subsistemas de saúde e companhias de 

seguros, do que para utentes “não protocolados”. Uma vez que a sujeição dos utentes 

“protocolados” a maiores tempos de espera consubstancia uma discriminação 

daqueles e uma violação dos seus direitos, no que ao acesso à saúde se refere, o 

Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução no sentido de a Clínica Médica de 

Santo António, Lda. não continuar a estabelecer vagas específicas para utentes 

“protocolados” e utentes “não protocolados”, e consequentemente, passar a atender 

todos os seus utentes por ordem de marcação, não podendo estabelecer diferentes 

tempos de espera entre utentes. 

Num outro processo, constatou-se que a entidade CENEU – Centro Neurofisiológico, 

Lda. dava preferência no atendimento a determinado tipo de utentes, em função da 

entidade financiadora, o que resultava em tempos de espera para atendimento mais 

prolongados para utentes do SNS, do que para utentes particulares ou utentes de 

outras entidades e subsistemas com quem tinha acordo. Da análise do caso concluiu-

se que a prestação de cuidados de saúde pela CENEU – Centro Neurofisiológico, Lda. 

a utentes do SNS, sujeitando-os a maiores tempos de espera para dar preferência ao 

atendimento de outros utentes, consubstanciava uma discriminação daqueles e uma 

violação dos seus direitos, no que ao acesso à saúde se refere. Em face disto, e 

apesar de reconhecer que a entidade se encontrava já a adoptar os procedimentos 

necessários para que não se verifique qualquer discriminação no atendimento dos 

utentes, entendeu o Conselho Directivo da ERS instruir a CENEU – Centro 

Neurofisiológico, Lda. a atender todos os seus utentes por ordem de marcação, não 

podendo estabelecer diferentes tempos de espera entre utentes do SNS e outros, e a 

adoptar os procedimentos necessários à harmonização dos contratos celebrados com 

o SNS ou com outras entidades, sob pena de a ERS poder modificar a sua 

deliberação no sentido de recomendar à ARS a revogação da convenção. 

A entidade Hospital Narciso Ferreira – Santa Casa da Misericórdia de Riba D’Ave foi 

também alvo de uma instrução por parte da ERS, após a constatação de que esta 

entidade estabelecia número de vagas para agendamento de consultas, por entidade 

financiadora, o que resultava em tempos de espera pelo atendimento mais 
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prolongados para utentes do SNS do que para utentes particulares ou utentes de 

outras entidades e subsistemas com quem tinha acordo. Não existindo o 

estabelecimento de qualquer quantidade de serviços no Protocolo de Acordo de 

Cooperação com o SNS (à luz do qual a entidade presta serviços ao SNS), a prática 

referida consubstancia uma discriminação dos utentes do SNS e uma violação dos 

seus direitos, no que ao acesso à saúde se refere. Nesse sentido, instrução emitida 

referia que o Hospital Narciso Ferreira tem obrigatoriamente de atender todos os seus 

utentes por ordem de marcação, não podendo estabelecer diferentes tempos de 

espera entre utentes, e que deverá adoptar os procedimentos necessários para pôr 

termo à definição de ratios de quantidades de utentes a atender em função da 

entidade financiadora ou, em alternativa, revogar o Protocolo ou os contratos 

celebrados com outras entidades. 

Finalmente, num outro processo, constatou-se que a entidade Fisimaia – Clínica 

Fisiátrica da Maia, Lda. afectava apenas parte da sua capacidade instalada ao 

atendimento de utentes do SNS, o que se traduzia em tempos de espera prolongados 

para utentes do SNS, do que para utentes particulares ou utentes de outras entidades 

ou subsistemas, prática essa que consubstancia uma discriminação dos utentes do 

SNS e uma violação dos seus direitos, no que ao acesso à saúde se refere. De modo 

semelhante aos casos anteriores, a ERS instruiu a entidade no sentido de passar a 

atender obrigatoriamente todos os seus utentes por ordem de marcação, não podendo 

estabelecer diferentes tempos de espera entre utentes do SNS e outros, e a adoptar 

os procedimentos necessários à harmonização dos contratos celebrados com o SNS 

ou com outras entidades, sob pena de a ERS poder modificar a sua deliberação no 

sentido de recomendar à ARS a revogação da convenção. 

 

Avaliação do Acesso dos Doentes com Esclerose Múltipla a Consultas Externas 

nos Hospitais do SNS 

Em 2007, a ERS concluiu o estudo sobre o movimento de doentes com Esclerose 

Múltipla (EM), com o objectivo de avaliar o acesso destes doentes a consultas 

externas nos hospitais do SNS, a fim de detectar eventuais dificuldades de acesso a 

cuidados e alegadas situações de rejeição infundada de doentes com EM por parte de 

alguns hospitais do SNS. Desse estudo foi possível concluir que a EM é uma doença 

crónica do foro neurológico, cujo tratamento em ambulatório envolve um dispêndio de 
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recursos por doente significativo. Estima-se que o encargo para o hospital associado a 

uma consulta externa de um doente com EM é significativamente superior ao preço 

único pago pelo SNS aos hospitais pelas consultas externas. Assim, dado o actual 

sistema de pagamento aos hospitais do SNS pela produção em consultas externas, o 

risco financeiro da admissão de doentes com EM encontra-se do lado do hospital. 

Constatou-se a existência de uma grande variabilidade no rácio do número de doentes 

com EM acompanhados na consulta externa de um hospital, por milhar de habitantes 

da área de influência desse hospital. Parte dessa variabilidade pode ser explicada por 

factores observáveis (como a posição de cada hospital na Rede de Referenciação de 

Neurologia ou a antiguidade do hospital). No entanto, da análise empírica realizada 

conclui-se que há 6 hospitais com um número de doentes anormalmente baixo, 

mesmo depois de considerados aqueles factores. 

Considerando, então, que a actual forma de financiamento das consultas externas 

proporciona um racional económico para os hospitais do SNS quererem diminuir a 

admissão de doentes com EM, a ERS emitiu, em 18 de Maio de 2007, um conjunto de 

recomendações ao Governo, no sentido da reformulação do esquema de remuneração 

dos hospitais do SNS pelo acompanhamento destes doentes em consultas externas 

hospitalares. Essa reformulação poderá passar pela adopção de um modelo de 

financiamento com características semelhantes às do esquema de financiamento 

adoptado para os doentes com infecção VIH/sida, estabelecendo um valor mensal a 

atribuir aos hospitais por cada doente com EM admitido a tratamento, o que tornaria os 

preços mais ajustados ao real custo da consulta. 

 

Avaliação do Acesso dos Doentes com Descolamento da Retina a Cirurgia 

Correctiva nos Hospitais do SNS 

Em 2007, foi realizado um estudo aprofundado de análise da acessibilidade dos 

doentes com descolamento da retina (DR) à respectiva cirurgia correctiva no tempo 

clinicamente aconselhável. Com base em informação recolhida em diversas fontes, 

foram efectuadas análises estatísticas que visaram entender o grau de acesso a 

cuidados que é dado aos doentes com DR no SNS, e detectar o grau de 

relacionamento que existe entre o acesso a esta cirurgia nos hospitais do SNS e a 

actividade dos estabelecimentos privados no âmbito da cirurgia oftalmológica, de 
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modo a testar a hipótese de haver incentivos privados com impacto no acesso aos 

cuidados públicos. 

Constatou-se que, apesar de o DR ser um problema do foro oftalmológico que exige 

um tratamento de natureza cirúrgica num período de tempo reduzido, na maioria dos 

hospitais que disponibilizaram informação sobre o tempo de espera, esta cirurgia não 

é realizada nos primeiros dias após o diagnóstico, tal como é clinicamente 

aconselhável. 

Analisando a actividade dos hospitais do SNS ao nível do tratamento de utentes com 

descolamento da retina, concluímos que existem significativas diferenças de 

produtividade, mas não há evidência estatística que revele qualquer relação entre a 

actividade dos estabelecimentos públicos e a dos privados ao nível do tratamento 

destes doentes e, como tal, não se pode concluir pela existência de qualquer efeito de 

desvio de doentes entre estabelecimentos públicos e privados. 

 

Outros estudos 

Ainda no âmbito da garantia do acesso dos utentes aos cuidados de saúde, a ERS 

criou um grupo de trabalho para a realização de uma avaliação das práticas de 

transferência e referenciação dos doentes de oncologia, através da análise dos 

movimentos destes doentes. O grupo de trabalho pôde constatar que se encontra em 

curso um processo de reestruturação dos serviços de oncologia em Portugal, 

passando nomeadamente pela elaboração da nova rede de referenciação de 

oncologia, que virá substituir a que foi definida em 2002, mas que na prática não se 

encontra implementada. Assim, uma vez que não existe actualmente uma rede de 

referenciação hospitalar de oncologia devidamente implementada, e dado o processo 

de reestruturação dos serviços de oncologia em Portugal ainda não estar completo, o 

Conselho Directivo entendeu agendar esta análise dos movimentos de doentes de 

oncologia para um momento posterior à implementação das alterações organizativas 

que estão a ser preparadas. 
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Monitorização e detecção de práticas sistemáticas de selecção de doentes 

A implementação de um modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas 

de selecção de doentes, através da identificação de padrões anormais no case-mix de 

alguns prestadores de cuidados de saúde, iniciou-se em 2006, com um levantamento 

metódico dos sistemas de informação disponíveis nos diversos tipos de prestadores 

de cuidados de saúde. Durante o ano de 2007, foi estabelecido e aprovado pela ERS 

o desenho do modelo de monitorização, tendo-se definido o âmbito da actividade de 

monitorização, a metodologia de análise, a informação necessária e as possíveis 

fontes dessa informação. 

Ao nível do âmbito, ficou definido que serão objecto de monitorização as práticas de 

selecção horizontal de utentes (limitação da admissão de utentes diagnosticados com 

patologias que tenham custos esperados elevados, ou que tenham uma grau de 

incerteza associado elevado), e selecção por características dos utentes (limitação do 

acesso a utentes com elevada propensão a sofrerem de doenças mais severas ou 

crónicas, ou com fonte de financiamento dos seus cuidados menos generosa ou 

menos ajustada aos reais custos dos tratamentos). Quanto ao tipo de prestadores, o 

âmbito de aplicação do modelo de monitorização consiste nos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde integrantes do SNS, e estabelecimentos privados 

com convenção para a prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS. 

Nesse desenho do modelo, estabelecem-se as guidelines que constituem a essência 

da metodologia de monitorização adoptada, mas que deverão ser postas em prática 

com as necessárias adaptações em face da natureza da patologia (ou grupo de 

patologias), do tipo de utentes e da disponibilidade de informação. Estas 

condicionantes não deverão implicar alterações significativas na metodologia 

estabelecida, mas terão impacto ao nível da escolha dos indicadores a ser 

computados e acompanhados. 

 

2.2.2. Desigualdades no acesso aos cuidados de saúde 

A actividade da ERS para a prossecução do objectivo de “assegurar o direito de 

acesso universal e igual de todas as pessoas ao serviço público de saúde”, 

materializa-se também, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do art. 25.º, do 
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Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, na incumbência de “zelar pelo respeito 

da liberdade de escolha nas unidades de saúde privadas” e “promover a garantia do 

direito de acesso universal e equitativo aos serviços públicos de saúde”. 

O direito ao acesso aos cuidados de saúde só será verdadeiramente equitativo se não 

se verificarem desigualdades significativas ao nível da acessibilidade entre as 

populações das diversas regiões do continente. A oferta de serviços deverá adequar-

se, tanto quanto possível, às necessidades concretas de cada região, assegurando um 

grau de acessibilidade uniforme para todas as populações. Nesta área de actividade, a 

ERS investigou exposições e reclamações no âmbito de processos de inquérito e 

realizou estudos temáticos. 

 

Investigação de queixas e reclamações 

A ERS procedeu à abertura de 13 processos de inquérito relativos a problemas de 

acesso em 2007, e tratou outros 17 sobre o mesmo tema, que tinham sido abertos em 

2006. 

Os 30 processos de inquérito tratados foram todos terminados em 2007. Sete 

processos terminaram com a resolução da situação que fundamentou a reclamação. 

Em 9 casos foi decidido arquivar o processo por não ter sido feita prova dos factos, por 

falta de colaboração do exponente ou por inexistência de fundamento da reclamação. 

Dois outros processos foram reencaminhados por não caberem nas competências da 

ERS. Cinco processos terminaram por incorporação noutros trabalhos em curso na 

ERS, nomeadamente, 2 foram incorporados em processos que já corriam sobre o 

mesmo assunto, e 3 foram considerados no âmbito de estudos aprofundados sobre 

temas de acesso, concretamente nas áreas dos cuidados primários e das urgências 

privadas. 

Em 3 dos 30 processos tratados, o Conselho Directivo da ERS entendeu emitir 

recomendações no sentido da resolução dos problemas detectados, e outro processo 

culminou com a emissão de uma instrução ao reclamado. 

Neste último caso, o Conselho Directivo da ERS deliberou emitir uma instrução à 

entidade Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E.P.E., nos termos dos artigos n.º 27.º e 

36.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, após se ter constatado que 
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existia, por parte do Centro Hospitalar, má prestação de informação ou prestação de 

informação incorrecta aos doentes, sobre a disponibilidade de consultas de cirurgia 

vascular. 

Aos utentes solicitantes de consultas desta especialidade, era informado que as 

mesmas não se realizariam por falta de vagas nos 90 dias subsequentes, mas na 

verdade, como se apurou, as especialidades de patologia venosa, flebologia ou 

cirurgia vascular não existiam no referido Centro Hospitalar. O comportamento descrito 

do Centro Hospitalar punha directamente em causa a qualidade dos serviços de saúde 

prestados aos utentes requerentes de consultas de cirurgia vascular, traduzia-se numa 

violação, indirecta, do acesso universal e equitativo aos serviços públicos de saúde, e 

traduzia-se ainda numa violação, indirecta, da liberdade de escolha dos utentes. 

Nesse sentido, a ERS instruiu o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E.P.E. a indicar a 

impossibilidade da marcação de consultas de cirurgia vascular, por inexistência 

daquela especialidade, a todos os solicitantes de consultas que ainda não tenham sido 

atendidos e todas as futuras respostas aos pedidos externos de consultas. 

Adicionalmente, o Centro Hospitalar deverá indicar em todas as respostas a pedidos 

externos de consulta de cirurgia vascular, quais os hospitais que integram a actual 

Rede de Referenciação Hospitalar de Cirurgia Vascular, para os quais os pedidos de 

consultas de cirurgia vascular deverão ser remetidos pelos interessados. Em 

alternativa, deverá informar-se os utentes solicitantes de que se deverão dirigir ao 

respectivo Centro de Saúde para aí obterem informação de quais as alternativas 

existentes para a realização de consultas de cirurgia vascular. 

No que toca às três recomendações emitidas no âmbito de processos sobre 

problemas de acesso, uma dizia respeito a uma situação de limitação do acesso a 

técnicas de reprodução medicamente assistida a um estabelecimento hospitalar do 

SNS por parte de uma utente portadora do VIH, outra prendia-se com dificuldades de 

acesso a urgências oftalmológicas do SNS, na zona centro do país, resultantes da 

falta de coordenação entre alguns estabelecimentos do SNS ao nível dos horários de 

funcionamento, e a terceira resultou de um processo onde se constatou a deslocação 

excessiva de utentes do SNS da região do Alentejo para obterem tratamentos de 

hemodiálise. 

No primeiro dos casos referidos, considerando a ERS que a prática constatada 

constituía uma discriminação infundada, ilegal e ilegítima da utente, recomendou às 
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instituições prestadoras de cuidados de saúde dotar as unidades de procriação 

medicamente assistida dos meios necessários para o tratamento de todos os utentes 

em condições de igualdade. 

Já no segundo caso, a ERS recomendou à ARS competente uma melhor coordenação 

dos horários em questão, por ser expectável não só um aumento dos benefícios dos 

utentes abrangidos pela área de influência dos estabelecimentos do SNS, como uma 

economia de meios por parte dos mesmos. 

No âmbito do terceiro processo, a ERS emitiu um conjunto de recomendações à ARS 

do Alentejo no sentido da reafectação dos utentes por centros de diálise de forma a 

minimizar o inconveniente para os utentes, disso tendo sido dado conhecimento ao 

Ministro da Saúde. 

 

Caracterização do Acesso dos Utentes a Serviços de Medicina Física e de 

Reabilitação 

A promoção da garantia do direito de acesso equitativo passa também pela realização 

de estudos de caracterização das descontinuidades na prestação e escassez de 

serviços conducentes a iniquidades no acesso, através do desenvolvimento de mapas 

da oferta de serviços com base nos elementos constantes do registo de entidades e 

da comparação desses mapas da oferta com as características da população de cada 

região. 

Um desses estudos, que havia sido iniciado já em 2006, consistiu na “Caracterização 

do Acesso dos Utentes a Serviços de Medicina Física e de Reabilitação” (MFR). Das 

análises levadas a cabo, constatou-se que a disponibilidade de serviços de MFR, 

relativamente à população residente, apresenta um grau de desigualdade regional 

superior ao da distribuição da generalidade dos cuidados de saúde, e que a 

distribuição da oferta de cuidados de MFR não está totalmente ajustada às 

necessidades da população, decorrentes da estrutura etária, da prevalência de 

doenças cerebrovasculares e da incidência de feridos graves resultantes de acidentes 

rodoviários. Verificou-se ainda que é possível encontrar, nas zonas de menor 

disponibilidade, localidades onde, pela dimensão da procura potencial, seria viável a 

abertura de, pelo menos, um novo serviço de MFR. No entanto, é muito provável que o 

número de médicos fisiatras e a não celebração de novas convenções pelo SNS se 
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revelem barreiras significativas à expansão da rede de serviços de MFR nas áreas de 

menor disponibilidade. 

O estudo preliminar, concluído em Dezembro de 2007, foi enviado a várias entidades 

com interesse neste sector. Posteriormente, realizou-se em Março de 2008, um 

workshop de discussão do tema, que servirá de suporte à eventual emissão de 

recomendações pela ERS. 

 

Caracterização do Acesso dos Utentes a Cuidados de Otorrinolaringologia 

Um outro estudo desta categoria abordou a distribuição regional dos serviços de 

Otorrinolaringologia (ORL). O relatório preliminar foi submetido ao Conselho Directivo 

da ERS, em Dezembro de 2007, e indiciava que a disponibilidade de estabelecimentos 

de ORL, relativamente à população residente, apresenta um grau de desigualdade 

regional superior ao da distribuição da totalidade dos cuidados de saúde, e que as 

desigualdades no acesso a cuidados de ORL são ainda superiores ao que resulta da 

mera análise da disponibilidade de estabelecimentos de ORL, relativamente à 

população residente, porque a distribuição da oferta não está ajustada às 

necessidades da população. A versão final do estudo será concluída durante o 

primeiro semestre de 2008. 

 

Outros estudos 

Em 2007, foi criado um grupo de trabalho para avaliar eventuais desigualdades 

existentes no acesso aos cuidados primários, comparando a oferta de médicos de 

família com as necessidades, avaliando as dificuldades para os utentes resultantes do 

processo administrativo para a atribuição de um médico de família e dos horários de 

funcionamento dos serviços, e procurando detectar assimetrias regionais e 

ineficiências. 

O plano de trabalho deste grupo previa a realização de um inquérito aos utentes, que 

visava avaliar as dificuldades para os utentes resultantes dos procedimentos 

administrativos e dos horários de funcionamento dos serviços. A dimensão deste 

projecto, que obrigou à realização de cerca de 1.000 entrevistas a utentes em centros 

de saúde dispersos por todo o território continental, exigiu o recurso a uma empresa 
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especializada, seleccionada através de consulta prévia. Devido a todo o processo de 

selecção da empresa e de preparação do trabalho de campo, as entrevistas só foram 

realizadas em Fevereiro de 2008, pelo que se prevê que o estudo seja concluído 

durante o primeiro semestre de 2008. 

Um outro grupo de trabalho foi constituído para estudar o acesso a serviços fora da 

rede do SNS que se anunciam como “serviços de urgência” ou “serviços de 

atendimento permanente”, comparando o acesso real com o acesso anunciado. A 

realização deste trabalho implicou a necessidade de recolher informações junto das 

cerca de quatro dezenas de entidades prestadoras de cuidados de saúde que se 

identificaram como anunciando a oferta de serviços de urgência, recolha que só ficou 

concluída no início de 2008. Após o tratamento de toda a informação recebida, a ERS 

procederá ao confronto das informações prestadas com a informação anunciada aos 

utentes, e destas com a realidade constatada in loco pela ERS. 

Finalmente, foi ainda criado um grupo de trabalho para caracterizar as 

descontinuidades na prestação e escassez de serviços de tratamento oftalmológico, 

conducentes a iniquidades no acesso. Neste estudo seria comparado o mapa da 

oferta de cuidados de saúde com as características da população de cada região, e 

seria realizada uma análise da acessibilidade relativa aos tratamentos oftalmológicos, 

e efectuadas as respectivas recomendações de reorganização do sistema, com o 

intuito de reduzir as desigualdades no acesso dos cidadãos. No entanto, como a ERS 

se encontra a realizar um estudo relativo à acessibilidade a um tratamento 

oftalmológico (cirurgia correctiva do descolamento da retina) cuja área de influência é 

idêntica (se não igual) à análise proposta no estudo da acessibilidade aos tratamentos 

oftalmológicos e constatada a criação, através de despacho do Ministro da Saúde, de 

um grupo de análise dos modelos de funcionamento dos actuais meios humanos e 

materiais do SNS dedicados à oftalmologia de onde sairá um relatório, o Conselho 

Directivo entendeu que a realização do estudo proposto ficará condicionada aos 

resultados do relatório do grupo de trabalho criado, através de Despacho n.º 

28478/2007, de 18 de Dezembro. 
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2.2.3. Acesso e moderação do consumo 

Num contexto de organização da prestação de cuidados com seguro de saúde público, 

levantam-se problemas de assimetria de informação que podem implicar um consumo 

excessivo de cuidados de saúde. O consumo excessivo pode resultar dos próprios 

utentes (risco moral), ou pode ser induzido pelos prestadores de cuidados de saúde, 

sendo fundamental garantir o equilíbrio entre os mecanismos de moderação da 

procura e o direito ao acesso. 

Compete à ERS, conforme o disposto no art. 25º n.º 2 al. c) do Decreto-Lei n.º 

309/2003, de 10 de Dezembro, “prevenir e combater as práticas de indução artificial da 

procura de cuidados de saúde”, bem como “zelar pelo respeito dos preços 

administrativamente fixados ou convencionados no SNS” (cf. art. 25º n.º 4 al. b) do 

Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro). 

 

Investigação de queixas e reclamações 

Durante 2007, das participações, exposições e reclamações de utentes ou 

profissionais que podiam indiciar casos de indução artificial da procura, em apenas um 

caso esses indícios tinham força suficiente para motivar a abertura de um processo de 

inquérito. A investigação desse caso identificou provas suficientes para instaurar um 

processo de contra-ordenação, ao abrigo do art. 43º n.º 1 al. a) do Decreto-lei n.º 

309/2003, de 10 de Dezembro, que ainda não terminou. 

 

Modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas de indução 

artificial da procura 

A implementação de um modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas 

de indução artificial da procura, através da identificação de padrões na actividade dos 

prestadores que indiciem estas práticas, iniciou-se em 2006 com um levantamento 

metódico dos sistemas de informação disponíveis nos diversos tipos de prestadores 

de cuidados de saúde. Durante o ano de 2007, foi estabelecido e aprovado pela ERS 

o desenho do modelo de monitorização, tendo-se definido o âmbito da actividade de 
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monitorização, a metodologia de análise, a informação necessária e as possíveis 

fontes dessa informação. 

Ao nível do âmbito, identificaram-se três tipologias de cuidados de saúde onde é maior 

o potencial de indução de procura pela oferta, e que por isso devem merecer o esforço 

de monitorização: tratamentos específicos substitutos quase perfeitos (tratamentos ou 

procedimentos distintos mas com natureza e fim idênticos, podendo diferir apenas a 

nível técnico e/ou científico, com margens geradas para o prestador significativamente 

diferentes); Meios Complementares de Diagnóstico (MCD); e consultas de 

especialidade repetidas (todas as consultas das especialidades em que, naturalmente, 

o diagnóstico e tratamento dos utentes se estende por mais que um contacto com o 

prestador). 

A monitorização de práticas de indução da procura deve, em princípio, ocorrer junto do 

agente prescritor dos serviços, uma vez que é este o agente com poder de tomar – ou 

pelo menos influenciar fortemente – as decisões de consumo do utente. Como tal, o 

âmbito de aplicação do modelo de monitorização é a globalidade dos prescritores de 

cuidados de saúde, sendo que as diferentes naturezas dos prescritores ditam 

diferentes abordagens ao nível da escolha dos indicadores a monitorizar, das fontes e 

formas de recolher informação. 

Ao nível da metodologia, o modelo de monitorização estabelece as guidelines 

essenciais, que deverão ser postas em prática com as necessárias adaptações, em 

face da valência em estudo e da disponibilidade de informação. Estas condicionantes 

não deverão implicar alterações significativas na metodologia de análise definida, mas 

terão impacto ao nível da escolha dos indicadores a ser computados e 

acompanhados. 

 

Pagamentos pelos Utentes do SNS: Taxas Moderadoras e Comparticipações 

Adicionais 

Durante o ano de 2007, a ERS realizou um estudo sobre as taxas moderadoras, 

focando questões como o seu impacto na moderação do consumo e no acesso aos 

cuidados de saúde, tendo dado origem ao relatório intitulado ”Pagamentos pelos 

Utentes do SNS: Taxas Moderadoras e Comparticipações Adicionais”. 
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Na primeira parte do relatório foi traçada a evolução e enquadramento actual da 

cobrança de taxas moderadoras, bem como o seu impacto na moderação do consumo 

e até no financiamento do SNS, tendo-se restringido a respectiva análise ao 

enquadramento constitucional e legal subjacente à cobrança de taxas moderadoras. 

O relatório analisa ainda outras questões envolvendo pagamentos efectuados por 

utentes para aceder a serviços de saúde no âmbito do SNS. Em primeiro lugar, a 

prática de um hospital do SNS que dificultava o acesso a consultas não urgentes dos 

utentes que tivessem taxas moderadoras em dívida. Em segundo lugar, a prática de 

alguns prestadores privados com acordos ou convenções com o SNS, que procediam 

à cobrança de valores adicionais às taxas moderadoras aos utentes do SNS que 

recorriam a estes prestadores. 

 

2.3. Regulação das relações económicas com 
operadores 

2.3.1. Promoção da concorrência 

Em matéria de concorrência entre operadores, incumbe à ERS, nos termos do art. 6º 

n.º 2 als. b) e c) do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, “garantir a 

concorrência entre operadores, no quadro da prossecução dos direitos dos utentes” e 

“colaborar com a a Autoridade da Concorrência na prossecução de atribuições 

relativas a este sector”, nos termos previstos na Lei da Concorrência para as 

autoridades reguladoras sectoriais. Os conhecimentos sectoriais específicos de que 

dispõe, e o acesso à base de dados de prestadores criada pelo processo de registo, 

posicionam a ERS como a entidade mais bem preparada para definir o mercado 

relevante, bem como para avaliar o grau de concorrência possível naquele mercado. 

 

Colaboração com a Autoridade da Concorrência 

A Autoridade da Concorrência solicitou à ERS, em 2007, um parecer, relativamente à 

operação de concentração com a referência Ccent 57/2007 – Capio_UNILABS, 

consistente na aquisição do controlo exclusivo da UNILABS SA pela CAPIO AB, tendo 
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o mesmo sido no sentido de que nada haveria a opor à operação de concentração 

projectada. 

 

Investigação de exposições e reclamações 

Durante o ano de 2007, foram tratados 4 processos de inquérito relativos a situações 

onde estava em causa a concorrência saudável entre os operadores dos mercados da 

saúde, tendo um desses processos culminado com a emissão de um parecer por parte 

da ERS, outros dois terminados por falta de colaboração do exponente, e um por 

ausência de prova dos factos. 

 

Estudo sobre a Concorrência no Sector das Análises Clínicas 

No âmbito da actividade de promoção da concorrência no sector da saúde, a ERS tem 

vindo a realizar estudos de avaliação das condições actuais e desejáveis de 

concorrência em determinados sectores da prestação de cuidados de saúde. Um 

desses sectores é o da prestação de serviços de Análises Clínicas (que inclui a 

especialidade médica de patologia clínica e as análises clínicas realizadas por 

farmacêuticos). O estudo abordou de forma aprofundada uma série de questões 

relativas à estrutura e grau de concorrência dos mercados regionais de Análises 

Clínicas, nomeadamente a definição dos mercados relevantes de Análises Clínicas, na 

sua vertente de produto e de dimensão geográfica, a avaliação do nível de 

concorrência entre prestadores privados nos mercados definidos, a análise das 

principais barreiras à entrada nos mercados definidos, a questão da concorrência 

entre os operadores privados de Análises Clínicas e os hospitais EPE do SNS, e as 

implicações na concorrência da criação das ULS. Tendo sido concluído, ainda em 

2007, todo o trabalho analítico aqui exposto, as respectivas conclusões encontram-se 

agora em consideração pelo Conselho Directivo da ERS, com vista à formalização de 

uma posição da Entidade sobre a matéria em apreço. 
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Estrutura de Mercado e Performance nos Serviços de Hemodiálise em Portugal 

Sendo a problemática da assistência na saúde aos insuficientes renais crónicos uma 

área de grande diversidade e complexidade quer a nível da própria patologia ou 

patologias associadas, quer pelos condicionamentos socio-económicos inerentes às 

doenças crónicas debilitantes, entendeu a ERS analisar a adequação da rede de 

prestação de cuidados de hemodiálise às necessidades latentes, quer em termos de 

qualidade, quer em termos de disponibilidade da oferta, por forma a salvaguardar uma 

oferta universal com qualidade, em condições não discriminatórias, facilitando o 

acesso dos utentes aos cuidados, e o acesso das empresas ao sector. Nesse sentido, 

solicitou esta entidade ao CEGEA (Centro de Estudos de Gestão e Economia 

Aplicada) da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa 

um estudo exaustivo sobre a estrutura de mercado e performance nos serviços de 

hemodiálise em Portugal. 

A ERS organizou posteriormente um fórum reservado a entidades convidadas com 

interesse no sector (associações de doentes e de prestadores, entidades prestadoras 

e representantes do SNS), onde foi apresentado o estudo, e onde especialistas 

convidados pela ERS e todos os outros participantes puderam tecer os comentários 

que consideraram convenientes.  

Tendo analisado as conclusões do relatório final do estudo da “Estrutura de Mercado e 

Performance nos Serviços de Hemodiálise em Portugal”, e tendo também em conta 

todos os comentários expressos pelos participantes do fórum organizado, durante o 

evento e posteriormente, o Conselho Directivo da ERS dirigiu ao Governo, em 5 de 

Julho de 2007, um conjunto de recomendações cuja implementação tornará possível 

prevenir o aparecimento de práticas indesejadas do ponto de vista social, ao nível da 

afectação dos utentes por centros de hemodiálise, bem como promover a minimização 

das distâncias percorridas e dos custos incorridos com os transportes, com os 

consequentes benefícios para os utentes. 

Essas recomendações passam pela adopção de um sistema de financiamento por 

preço compreensivo, como forma de remunerar as clínicas de hemodiálise, sistema 

esse que deverá incluir uma componente que vise remunerar o serviço de transporte 

de doentes, cuja contratação passaria a ser da responsabilidade da entidade 

prestadora dos serviços de hemodiálise. Adicionalmente, é recomendado que, 
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enquanto a anterior recomendação não tiver sido implementada, a presente afectação 

dos utentes por centros de hemodiálise seja revista, de modo a aferir da racionalidade 

das actuais práticas de referenciação, na óptica da defesa dos interesses dos utentes 

e do SNS. 

 

Definição de Mercados Relevantes 

Relativamente às questões da concorrência, uma tarefa para a qual a ERS, por via 

dos conhecimentos sectoriais específicos de que dispõe, é a entidade mais bem 

preparada, é a da definição dos mercados relevantes da Saúde. Neste sentido, a ERS 

vem desenvolvendo o levantamento exaustivo dos vários mercados relevantes 

existentes no sector de prestação de cuidados de saúde, com vista à análise da 

possibilidade de concorrência em cada mercado.  

Este trabalho de definição de mercados relevantes constitui a fase primeira de todos 

os estudos da concorrência que a ERS vem concretizando, pelo que um dos mercados 

relevantes que se definiu foi o das Análises Clínicas. 

Um outro mercado relevante que foi definido em 2007 foi o dos meios complementares 

de diagnóstico de cardiologia. Esta tarefa foi realizada no âmbito do estudo de 

avaliação das condições actuais e desejáveis de concorrência neste sector, que será 

concluído em 2008. 

 

2.3.2. Regulação de outras relações económicas 

A crescente complexidade das relações económicas no sector da saúde aumenta a 

probabilidade de existência de conflitos, dado que neste contexto não é possível 

conceber contratos que prevejam todas as circunstâncias possíveis. A ERS, pelo seu 

estatuto e pelo seu conhecimento do sector, encontra-se numa posição privilegiada 

para contribuir com independência e credibilidade para a resolução de eventuais 

conflitos, quer no plano da informação aos sujeitos do mercado, quer no plano da 

resolução de conflitos propriamente dita.  
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Investigação de queixas e reclamações 

A ERS procedeu à abertura de 28 processos de inquérito relativos a assuntos no 

âmbito da regulação das relações económicas em 2007, e tratou outros 22 que tinham 

sido abertos em 2006. Os assuntos abrangidos por estes processos foram sobretudo 

as convenções (24 processos) e irregularidades na facturação de serviços de saúde 

aos utentes (20 processos).  

Em 2007, foram terminados 36 destes processos. Em 10 processos, a ERS emitiu 

uma instrução dirigida ao prestador visado no sentido da correcção da situação que 

motivou a reclamação, tendo ainda emitido 3 recomendações. Em 7 processos a 

situação teve uma resolução favorável mesmo sem essa recomendação. Em 8 

processos não foi possível a prova dos factos, 7 processos terminaram por 

incorporação noutros processos sobre o mesmo assunto, e 1 processo foi arquivado 

por falta de colaboração por parte do exponente. 

Das 10 instruções referidas, todas elas emitidas nos termos dos artigos n.º 27.º e 36.º 

do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, e tornadas públicas no website da 

ERS, 7 foram relativas a situações de irregularidades na facturação de serviços, e 3 

relativas a convenções. 

Num dos 7 casos de irregularidades de facturação, a ERS constatou que a entidade 

OPTDO – Organização Permanente de Transporte de Doentes, Lda. estava a cobrar 

indevidamente um serviço de transporte efectuado mediante apresentação da 

respectiva Credencial de Transporte do SNS. A instrução da ERS foi no sentido de a 

entidade devolver todos os valores cobrados indevidamente a todos os utentes do 

SNS, devendo disso dar prova à ERS, de não voltar praticar a irregularidade detectada 

e de passar a identificar todos os montantes cobrados de forma discriminada nos 

recibos emitidos. 

Noutro caso, apurou-se que a entidade HOSPOR – Hospitais Portugueses, S.A. 

identificou uma Consulta de Clínica Geral do Hospital Sant’Iago, S.A., no descritivo a 

enviar para a companhia de seguros, como Consulta de Urgência, prática esta que 

determinou que a utente reclamante suportasse um encargo superior àquele que teria 

suportado se não tivesse sido erradamente informada pela Hospor de que o valor das 

referidas consultas seria o mesmo. Em consequência dos factos provados, foi emitida 

instrução que obriga a entidade a informar devidamente os utentes sobre os acordos, 

valências e serviços específicos que possui com as seguradoras, e a ressarcir a utente 
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reclamante pelo montante referente à diferença entre o valor da consulta de urgência e 

o valor da consulta de clínica geral. 

Um dos processos teve por objecto a cobrança indevida de cuidados de saúde 

prestados, a um utente do SNS isento do pagamento de taxa moderadora, por parte 

da entidade Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde. Foi também 

possível constatar que segundo a entidade reclamada, os valores foram cobrados a 

título de comparticipação, natureza esta que não vinha indicada no recibo emitido e 

que por isso era do desconhecimento do utente. Neste caso, a instrução da ERS 

estabelece que apenas deverão ser cobrados os montantes previstos a título de taxas 

moderadoras aos utentes do SNS, que se desloquem à Santa Casa da Misericórdia de 

Vila Verde, para uma consulta no SAP, nos dias de fim de semana, feriado, ou 

tolerância de ponto, ou seja, naqueles dias em que o Centro de Saúde de Vila Verde 

se encontra encerrado. A cobrança de quaisquer outros montantes, que não as taxas 

moderadoras legalmente previstas, deverá ser precedida da necessária informação do 

doente, para que este possa escolher livremente se pretende ou não recorrer aos 

serviços prestados por essa instituição, e todos os montantes cobrados deverão ser 

devidamente identificados, de forma discriminada, nos recibos emitidos. 

Um outro processo de inquérito permitiu concluir que a entidade Barbosa Neves – 

Serviços Médicos, Lda cobrou a um utente duas taxas moderadoras relativas a um 

exame (TAC aos joelhos) onde havia lugar apenas à cobrança de uma taxa 

moderadora. Deste modo, o utente pagou uma taxa moderadora indevidamente, 

pondo a entidade visada em causa os direitos e interesses legítimos do utente, na 

medida em que os preços administrativamente fixados não foram respeitados. Por 

este motivo, a ERS instruiu a Barbosa Neves – Serviços Médicos, Lda. para que, 

quando seja realizado futuramente na clínica um exame de TAC aos dois joelhos, em 

simultâneo, deverá ser cobrada apenas uma taxa moderadora, apenas se admitindo a 

cobrança de duas taxas moderadoras quando, por razão clínica justificada, seja 

necessário realizar dois exames de TAC, devendo no caso em apreço ser devolvido 

ao utente o valor cobrado indevidamente. Este processo foi objecto de impugnação 

judicial. 

Outro caso analisado pela ERS diz respeito à cobrança indevida de taxas de 

tratamento por parte da entidade Centro de Diagnóstico e de Reabilitação Oral da 

Maia, Lda.. Como se provou, este prestador cobrou à utente reclamante taxas no valor 

de €31,88, quando apenas deveria ter sido cobrado um valor de €7,88, e entre 1 de 
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Maio e 10 de Agosto de 2006, foram cobradas taxas indevidas de €12 por tratamento 

a todos os beneficiários da ADSE que foram atendidos mais de uma vez em consultas 

ocorridas naquele período. Em resultado do processo de inquérito, a ERS emitiu uma 

instrução obrigado a entidade ao reembolso, no valor correspondente à diferença entre 

o montante pago e o valor efectivamente devido, de todos os utentes aos quais 

tenham sido cobrados indevidamente valores superiores ao legalmente previsto e 

acordado com a ADSE. 

A cobrança indevida de cuidados de saúde foi também o tema do processo que 

envolveu a entidade Clínica de Medicina Física e Reabilitação de Águeda, Lda.. Como 

se provou, a entidade cobrou a uma utente do SNS, um valor não previsto nas tabelas 

de preços aplicáveis aos utentes do SNS, comportamento que põe em causa os 

direitos e interesses legítimos dos utentes, na medida em que os preços 

administrativamente fixados não foram respeitados. Nesse sentido, a entidade foi 

instruida a não cobrar valores além das taxas moderadoras previstas, e a devolver os 

valores cobrados indevidamente à utente reclamante e a outros utentes em situação 

idêntica. 

Finalmente, uma outra instrução relativa a irregularidades na facturação de serviços 

visou a entidade Santa Casa da Misericórdia de Esposende. Como se apurou, esta 

entidade cobrou a uma utente do SNS um valor a título de comparticipação hospitalar, 

e ainda um outro valor em virtude dos cuidados prestados a um Domingo não estarem 

abrangidos no âmbito do Acordo de Cooperação celebrado com o SNS. Acresce que a 

natureza destes valores não vinha indicada no recibo emitido, dela não tendo sido a 

utente informada. Deste modo, a utente não teve acesso, no que ao pagamento dos 

serviços prestados respeita, a toda a informação necessária à decisão de escolha do 

prestador, facto que põe em causa os seus direitos e interesses legítimos. Neste caso, 

a ERS entendeu que aos utentes do SNS, a Santa Casa da Misericórdia de 

Esposende apenas deverá cobrar os montantes previstos a título de taxas 

moderadoras, e que a cobrança de quaisquer outros montantes deverá ser precedida 

da necessária informação do doente. Adicionalmente, todos os montantes cobrados 

deverão ser devidamente identificados, de forma descriminada, nos recibos emitidos. 

No que toca às instruções no âmbito de problemas ao nível das convenções, uma 

delas teve como destinatário a entidade CMM – Centro Médico da Murtosa MFR, Lda.. 

Neste caso, constatou-se que a entidade visada, apesar de não ter celebrado qualquer 

convenção com Estado para a prestação de cuidados de saúde no âmbito do SNS, 
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comportava-se como tal, prestando cuidados de saúde aos utentes do SNS e 

recebendo, ainda que a título indirecto, o valor correspondente ao tratamento prestado 

conforme previsto na tabela do SNS. Esta actuação era permitida porque a Sub-

Região de Saúde de Aveiro procedia ao reembolso dos valores pagos pelos utentes às 

entidades não convencionadas, o qual se mostrava aliás um procedimento “normal” e 

aplicável a pelo menos sete outras entidades. A CMM – Centro Médico da Murtosa 

MFR, Lda. foi instruída a deixar de publicitar a prestação de cuidados de saúde aos 

utentes do SNS, nos termos em que o vinha fazendo, salvo se, no futuro, celebrar com 

o Estado uma convenção para o efeito. 

Um outro caso prendeu-se com a actuação de alguns estabelecimentos de saúde 

integrados no SNS, que se consubstancia na instalação nos Centros de Saúde, da 

respectiva área de influência, de postos de colheita e consequente envio das colheitas 

para os referidos hospitais, onde as análises serão posteriormente efectuadas. Como 

a ERS concluiu, a firmação de Protocolos entre as ARS e os hospitais do SNS poderia 

violar a liberdade de escolha dos utentes se não houver a entrega a estes das 

credeciais para realização dos exames, e poderá lesar a concorrência entre 

operadores e direito à segurança do investimento se os preços pagos pelas ARS aos 

Hospitais não forem idênticos aos preços convencionados. Nesse sentido, a ERS 

recomendou às Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e 

Alentejo, que não pode ser limitada de nenhuma forma a possibilidade de entrega das 

credenciais directamente aos utentes, nem os mesmos podem ser influenciados a 

optar por aquela entidade para a realização dos exames prescritos, e que os 

Protocolos com os hospitais não podem implicar a prática de preços inferiores aos 

preços praticados no âmbito das convenções celebradas com operadores privados. 

O terceiro caso envolveu a entidade Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM). 

Como se constatou, os Centros de Saúde da Senhora da Hora e de São Mamede 

Infesta não estavam a emitir credenciais para a realização de análises clínicas em 

laboratórios convencionados com o SNS, por decisão do conselho de administração 

da ULSM, com o objectivo de centralizar a realização de MCDT no Hospital Pedro 

Hispano, sempre que para tanto tenha capacidade instalada. Este procedimento 

restringe a possibilidade de escolha dos utentes, particularmente se, no caso em que o 

Hospital não tenha capacidade para a realização do exame requerido, a ULSM 

seleccione o estabelecimento privado onde o mesmo será realizado. Por outro lado, a 

actuação da ULSM poderá acarretar uma violação da concorrência entre operadores e 
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direito à segurança do investimento destes. Nesse sentido, a ERS instruiu a ULSM a 

assegurar que a prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS, inscritos nos 

Centros de Saúde de Matosinhos, quando exista internalização de MCDT em função 

da capacidade instalada dessa unidade de saúde, se realiza nas melhores condições 

em termos de qualidade, celeridade, eficiência, as quais não poderão ser inferiores às 

que teriam lugar se os utentes pudessem continuar a recorrer a operadores privados 

convencionados. Sempre que a ULSM verifique que não pode prestar os cuidados de 

saúde requeridos nas melhores condições em termos de qualidade, celeridade, 

eficiência, deverá ser entregue ao utente a credencial correspondente, para que este 

possa escolher livremente o prestador convencionado para a realização dos MCDT 

prescritos. 

Uma das recomendações emitidas (Recomendação 1/2007) foi dirigida a todos os 

prestadores de cuidados de saúde, nos termos da alínea a) do art. 26.º do Decreto-Lei 

n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, no sentido de os prestadores de cuidados de saúde 

assegurarem a afixação em local visível os respectivos regulamentos internos, com 

destaque para eventuais penalidades estipuladas para os utentes que faltem à 

consulta marcada, ou para outra qualquer norma com relevância contratual, devendo 

ainda serem aqueles avisados dessas obrigações no momento da marcação da 

consulta. 

 

Emissão de Recibos e Respectivo Conteúdo no Âmbito da Prestação de 

Cuidados de Saúde – A Perspectiva dos Direitos dos Utentes 

A ERS realizou em 2007, um estudo sobre a emissão de recibos e respectivo 

conteúdo no âmbito da prestação de cuidados de saúde. Este estudo resultou da 

constatação de existência de algumas questões suscitadas pelos utentes, 

designadamente em face da não discriminação (ou não discriminação correcta e 

integral) dos serviços prestados, de onde decorre uma diminuição da transparência, 

com necessário impacto na liberdade de escolha pelo utente do agente prestador, bem 

como a inviabilização do reembolso do valor pago pelos respectivos subsistemas ou 

seguros de saúde. 

Concluiu-se que a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes dependeria 

de os prestadores fazerem constar dos recibos emitidos: (1) os elementos tendentes à 

sua completa e cabal identificação: nome do prestador ou firma ou denominação social 
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(consoante se trate de uma pessoa individual ou colectiva, respectivamente), domicílio 

ou sede e NIF; (2) os elementos tendentes à identificação do utente, destinatário dos 

serviços: nome e domicílio, ficando dispensada a indicação do respectivo NIF, e 

sempre que se trate de um utente beneficiário de um subsistema ou seguro de saúde 

e sob indicação do próprio, à correcta identificação pessoal, deverá ainda acrescer a 

sigla que identifica o subsistema ou seguro a que pertence o utente e, eventualmente 

também, a identificação do respectivo número de beneficiário; (3) a descrição dos 

serviços prestados incluindo a indicação da actividade e, caso aplicável, especialidade 

em causa; a quantidade e denominação usual, completa e inteligível, na perspectiva 

do utente, dos actos praticados; e o local e data em que os serviços foram efectuados, 

sempre que distintos do domicílio ou sede e da data de emissão do recibo; (4) os 

elementos contabilísticos e fiscais relativos à operação, nos termos da legislação 

aplicável. 

O Conselho Directivo viria a emitir, já em Janeiro de 2008, a Recomendação n.º 01/08, 

que materializa estas conclusões. 

 

Estudo e Avaliação do Sector do Transporte Terrestre de Doentes 

A ERS vem acompanhando, desde 2006, o sector do transporte de doentes, 

componente importante para a qualidade da prestação de cuidados de saúde, tendo 

sido, durante esse ano, realizado um estudo com o objectivo de caracterizar e avaliar 

o sector do transporte terrestre de doentes. Já em 2007, e após a recepção de 

comentários ao relatório preliminar por parte das entidades mais relevantes ligadas ao 

sector, foi concluído o relatório final do “Estudo e Avaliação do Sector do Transporte 

Terrestre de Doentes”, no qual se podem ler que os principais problemas do sector 

residem na dispersão e complexidade da legislação que enquadra a actividade de 

transporte terrestre de doentes, na falta de eficácia do sistema de fiscalização dos 

transportes efectuados e dos veículos utilizados, e na existência de restrições no 

acesso de novos operadores ao mercado de transporte de doentes, quer porque a 

contratação do transporte não urgente de doentes se encontrava limitada para novos 

operadores, quer porque a actividade de transporte urgente de doentes se encontrava 

vedada a operadores privados. 

Na sequência da análise desse relatório final, deliberou o Conselho Directivo da ERS 

emitir um conjunto de recomendações, que remeteu ao Governo. Essas 
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recomendações vão no sentido de que o disperso quadro legal vigente seja revisto, 

fixando, com rigor e transparência, e com base em critérios técnicos e de eficácia: i) os 

meios de transporte terrestre que podem prestar serviço aos doentes, as suas 

características técnicas e sanitárias, os recursos humanos a afectar, bem como a 

utilização mais adaptada a cada situação concreta de cada tipologia; ii) a consagração 

legal de um papel a desempenhar no transporte de doentes por outros meios de 

transporte, nomeadamente os transportes públicos (p. e. táxi, autocarro, metro, 

comboio, barco) e os veículos particulares; e iii) a consagração do princípio de que a 

definição do tipo de transporte a utilizar é um assunto do foro exclusivamente clínico, 

devendo ser o médico a determiná-lo previamente, salvo motivo imprevisto ou de força 

maior, em que ratificará a escolha. 

 

Outros estudos 

A ERS iniciou, em 2007, o estudo sobre o regime contratual entre as seguradoras e os 

prestadores de cuidados de saúde, tendo-se procedido à análise da legislação 

aplicável, nacional e comunitária, bem como o levantamento de todos os seguros de 

saúde existentes, bem como de todas as redes de prestação de cuidados de saúde 

que lhe estão associadas. Em 2008 será concluído este estudo. 

Finalmente, durante 2007 a ERS continuou a acompanhar as parcerias público-

privadas na saúde, quer ao nível da evolução das actuais parcerias, quer ao nível da 

implementação de novas parcerias, particularmente na vertente de conflitos 

contratuais que possam emergir e dos novos desafios que colocam à regulação. Sobre 

este tema, foram lançadas as bases para que a ERS passe, já em 2008, a produzir um 

relatório onde verterá as principais conclusões desse acompanhamento, com 

periodicidade ainda a definir. 

 

2.4. Registo dos prestadores de cuidados de saúde 

Nos termos do art. 29.º do Decreto-lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, e da Portaria 

n.º 38/2006, de 6 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

639/2006, de 23 de Junho, incumbe à ERS proceder ao registo público das entidades 

que gerem ou detêm estabelecimentos onde são prestados cuidados de saúde. 
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Além de permitir o conhecimento do universo dos regulados por parte da ERS, o 

registo dos prestadores de cuidados de saúde é efectuado no interesse público, 

constituindo o registo uma forma de reconhecimento público do operador e um factor 

de segurança acrescida para os utentes dos serviços de saúde, mas também no 

interesse do próprio operador, uma vez que parte da informação prestada é divulgada 

On-Line.  

Tendo em 2006 arrancado o processo de registo dos operadores, em 2007 continuou-

se o processo de registo dos novos operadores que entraram no mercado, bem como 

dos que não o efectuaram de todo, e foi assegurada a manutenção e gestão da base 

de dados.  

No ano de 2007 foram, pela primeira vez, levados a cabo os procedimentos tendentes 

à liquidação e cobrança da taxa de manutenção prevista no art. 9.º da Portaria n.º 

38/2006, de 6 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 639/2006, 

de 23 de Junho. Nesse sentido, foram notificadas todas as entidades registadas da 

nota de liquidação.  

Ao longo do ano de 2007, foram efectuados diversos melhoramentos no Sistema de 

Registo de Entidades Reguladas (SRER), que tiveram um impacto positivo na 

usabilidade do sistema por parte dos prestadores regulados, na qualidade da 

informação prestada ao público através do website da ERS, e nos procedimentos 

internos dos colaboradores da ERS. Todas estas alterações permitiram aumentar 

consideravelmente a eficiência e eficácia dos atendimentos telefónicos pelo Call-

Center da ERS dedicado ao registo das entidades prestadoras de cuidados de saúde, 

bem como reduzir os tempos de resposta desse serviço. 

Quanto aos resultados anuais do registo, são os seguintes os dados disponíveis: 

Estado do registo 2006 2007 Variação anual Tx. de Crescimento 
Registados 6.441 7.697 1.256 19,5% 

Em pagamento 377 378   

Em processamento 2.203 1.384 -819 -37,2% 

Pedidos Anulados 476 598   

A disponibilização pública da base de dados do registo de prestadores no website da 

ERS, plenamente implementada já em 2006, sofreu melhorias em 2007, tendo sido 

feito um esforço de controlo da qualidade da informação constante dos registos, que 
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além de aumentar a fiabilidade da informação prestada, facilita o processo de 

pesquisa no website da ERS por parte dos seus utilizadores. 
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3. Avaliação final 

O ano de 2007 foi, para a ERS, um ano de intensa actividade em defesa dos 

interesses dos utentes dos serviços de saúde em Portugal. 

O muito acentuado crescimento do número de reclamações, queixas e outras 

participações por parte dos utentes, profissionais de saúde, responsáveis por 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e instituições, revela duas coisas: 

o incremento na notoriedade da ERS, resultante da crescente relevância da sua 

actividade; a criação de uma cultura de exigência por parte dos utentes dos serviços 

de saúde, e demais actores do sector da Saúde, relativamente à qualidade dos 

serviços prestados e à legalidade das relações económicas estabelecidas no acto de 

recurso aos serviços de saúde. 

A ERS tem, no âmbito das suas competências, contribuído decisivamente para esta 

cultura, não só através de da sua actividade pública, no sentido de incentivar o feed-

back por parte dos utentes e de assegurar a defesa dos seus interesses e a diligência 

no tratamento das suas comunicações, mas essencialmente devido à forma rigorosa, 

atempada e eficaz como efectivamente tem sido dado tratamento às preocupações 

dos utentes. Os utentes dos serviços de saúde começam a tomar plena consciência 

que dispõem de mecanismos eficazes de defesa dos seus legítimos direitos, 

recentemente reforçados com a disponibilização do Livro de Reclamações On-Line no 

website da ERS. 

O incremento da informação aos utentes, como forma de reduzir as assimetrias de 

informação e de lhes proporcionar uma real capacidade de escolha dos serviços de 

saúde, continua a ser uma prioridade para a ERS, patente não só nas melhorias 

conseguidas nos seus sistemas de informação, mas sobretudo nos avanços em 

direcção à criação de um sistema de avaliação transparente e objectivo da qualidade 

dos cuidados de saúde em Portugal através de ratings. O SINAS deverá mudar 

decisivamente a forma como os utentes encaram a escolha dos serviços de saúde, 

aumentando o seu poder de decisão, e simultaneamente constituirá um instrumento de 

indução de concorrência e de qualidade no sector da Saúde. 

Em 2007, a ERS continuou a contribuir de forma empenhada para a melhoria da 

organização dos mercados da saúde, para a gestão e distribuição eficiente e equitativa 

dos recursos públicos do SNS, e para transparência e proficuidade das relações 
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económicas entre os intervenientes no sector da saúde, através do seu know-how 

técnico consubstanciado na emissão de pareceres e recomendações, e na realização 

de estudos sobre um alargado leque de temas sensíveis e subsectores da saúde. As 

actividades desenvolvidas em 2007 fomentaram o aumento da importância e da 

credibilidade da missão da ERS, facto que tem merecido o reconhecimento de 

entidades externas, como o Tribunal de Contas. 

Finalmente, o Conselho Directivo não pode deixar de salientar que o sucesso da 

actividade de regulação e supervisão da prestação de cuidados de saúde só foi 

possível graças ao zelo, dedicação e grande esforço de todos os colaboradores da 

ERS, que sempre se colocam ao serviço da defesa dos interesses dos utentes. 

 

Porto, 4 de Setembro de 2008 
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