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1. Nota introdutória 

1.1. Enquadramento 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é um organismo com natureza de entidade 

administrativa independente, que tem por missão a regulação da actividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

No âmbito da orientação e gestão desta pessoa colectiva de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira e de património próprio, a ERS elabora e envia 

anualmente ao Governo e à Assembleia da República um relatório sobre a respectiva 

actividade regulatória, conforme disposto no diploma legal acima referido, mais 

concretamente no artigo 57.º, n.º 1. 

Durante o ano de 2009, as atribuições, organização e funcionamento da ERS foram 

reestruturados, com a entrada em vigor, em 26 de Junho, do Decreto-Lei n.º 127/2009, 

de 27 de Maio, concluindo um processo de revisão dos estatutos desta entidade que 

havia já sido iniciado em 2006. Apesar de se manterem, no essencial, os objectivos de 

regulação e a natureza de entidade reguladora independente, o novo regime jurídico 

da ERS vem introduzir algumas alterações substantivas, como sendo a criação de um 

conselho consultivo, uma delimitação mais rigorosa das suas atribuições e poderes, 

tornando-os mais claros e coerentes, e também um alargamento dessas atribuições e 

poderes em áreas em que o papel da ERS não era tão claro. 

A elaboração e aprovação do Plano de Actividades para 2009, e a actividade da ERS 

durante o primeiro semestre do ano, decorreram, assim, sob o enquadramento legal 

previsto no Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro. Já a actividade do segundo 

semestre de 2009 foi enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

Nesse sentido, a linha de actuação da ERS subjacente às actividades levadas a cabo 

no segundo semestre de 2009, embora não se desviando dos projectos e actividades 

planeadas para o período, foi naturalmente adequada às novas competências e 

instrumentos desta Entidade. O presente relatório foi elaborado com uma estrutura 

semelhante à do Plano de Actividades para 2009, para facilitar a comparação entre os 

dois documentos, apenas se fazendo as alterações necessárias para enquadrar as 

actividades descritas no quadro legal actualmente em vigor. O relatório apresenta uma 

síntese dos estudos, pareceres, instruções e recomendações da ERS que foram 
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publicadas. A versão integral destes documentos encontra-se disponível na página da 

ERS na internet, em www.ers.pt, sendo que as instruções e recomendações são 

identificadas pelo número do processo que lhes deu origem. 

 

1.2. Missão e atribuições 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, a ERS tem por 

missão a regulação da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, e as suas atribuições compreendem a supervisão desses estabelecimentos no 

que respeita ao cumprimento dos requisitos de exercício da actividade e de 

funcionamento, à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde e 

dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e transparência das relações 

económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 

De forma mais concreta, são objectivos da actividade reguladora da ERS velar pelo 

cumprimento dos requisitos do exercício pelos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de 

saúde, garantir os interesses e direitos legítimos dos utentes, velar pela legalidade e 

transparência das relações económicas entre todos os agentes, e defender a 

concorrência nos segmentos abertos ao mercado e colaborar com a Autoridade da 

Concorrência. 

Estão sujeitos à regulação da ERS todos os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde do continente, do sector público, privado e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, exceptuando-se os estabelecimentos 

sujeitos à regulação específica do INFARMED. 

A ERS tem vindo a contribuir para a defesa dos utentes de cuidados de saúde em 

Portugal, desde a sua criação, e no âmbito das suas atribuições e competências, 

seguindo uma estratégia assente em três eixos fundamentais: 

i) Desenvolver uma actividade de supervisão independente centrada na defesa 

dos direitos e interesses dos utentes, e que oriente a conduta dos prestadores 

em favor desses direitos e interesses; 
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ii) Prestar aos utentes informação que reforce a sua capacidade de efectuar 

escolhas sobre os cuidados de saúde que mais se adequam às suas 

necessidades; 

iii) Dar aos cidadãos instrumentos de defesa dos seus direitos. 

Durante o período de vigência do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, as 

actividades da ERS centraram-se em três grandes áreas, designadamente a garantia 

dos direitos dos utentes, a regulação das falhas de mercado (e do Estado) e a 

regulação das relações económicas com operadores. 

O novo regime jurídico da ERS vem introduzir, sobretudo, uma delimitação mais 

rigorosa das suas atribuições e poderes, alargando ainda o escopo da ERS às funções 

de regulação económica do sector. Todavia, mantêm-se, no essencial, os objectivos 

de regulação e as áreas de intervenção que vinham pautando a actividade da ERS. 
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2. Actividades de regulação desenvolvidas em 2009 

2.1. Garantir os direitos dos utentes 

Um dos objectivos de regulação que compete à ERS prosseguir, e que se encontra 

definido na al. c) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, consiste em 

garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. 

Para a concretização deste objectivo, a ERS tem desenvolvido a sua actividade em 

planos distintos, a saber: a) na protecção da qualidade dos cuidados de saúde, 

nomeadamente através da avaliação dos padrões e indicadores de qualidade 

subjacentes à actividade e verificação da sua aplicação; b) na disponibilização de 

informação que permita aos utentes efectuar as melhores escolhas; e c) na promoção 

do desenvolvimento de mecanismos susceptíveis de facilitar o diálogo entre utentes e 

operadores. 

 

2.1.1. Avaliação dos serviços prestados 

A avaliação dos serviços, enquanto pressuposto da garantia da qualidade dos 

cuidados de saúde, é um dos objectivos da actividade reguladora da ERS, ao nível da 

defesa dos direitos e interesses legítimos dos utentes. A promoção de um sistema de 

classificação dos estabelecimentos de saúde quanto à sua qualidade global é uma das 

alterações de relevo do novo regime jurídico da ERS, ao nível da defesa dos direitos 

dos utentes, conforme se define na al. b) do art. 36.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 

27 de Maio. Tal preceito constitui o reconhecimento da actividade principal 

prosseguida pela ERS, na prossecução da garantia de adequados padrões de 

qualidade dos serviços de saúde, iniciada no ano de 2008, com a criação do Sistema 

Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (SINAS). 

 

SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

O Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), projecto cujo modelo se traduz 

na avaliação da qualidade dos cuidados de saúde com base em indicadores que 

permitirão obter um rating dos prestadores de cuidados, com o fim de promover o 
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acesso a informação útil e inteligível por parte dos utentes e promover a melhoria da 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, materializa esta incumbência legal da 

ERS. 

Durante o ano de 2009, deu-se continuidade ao projecto SINAS através da 

implementação do projecto-piloto planeado, relativo à primeira área de saber médico, 

Ortopedia, que contou com a colaboração voluntária de todos os 36 hospitais 

convidados, do sector privado (64%), público (19%) e social (17%). 

Para garantir a adesão voluntária dos hospitais a este projecto, o grupo coordenador 

do SINAS realizou várias reuniões de apresentação do projecto aos hospitais 

seleccionados, seguidas de diversas reuniões e sessões de esclarecimento, que 

abarcaram todos os intervenientes do processo, com vista a discutir e definir todos os 

elementos e fases inerentes ao projecto. 

Paralelamente, foi consultada a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 

– SPOT, tendo esta, em conjunto com a ERS, e o consórcio Siemens/Joint 

Commission International – JCI (o parceiro tecnológico da ERS para a implementação 

do projecto SINAS) procedido à discussão e selecção dos indicadores a implementar 

no projecto-piloto para a área de Ortopedia, que posteriormente foram aprovados 

numa Reunião de Consensualização dos indicadores de Ortopedia, onde participaram 

representantes de todas as partes interessadas (ERS, Siemens/JCI, SPOT e todos os 

hospitais envolvidos). Deste processo de audição e consensualização resultou a 

definição de um conjunto final de 10 indicadores seleccionados para implementação 

do projecto-piloto para a área de Ortopedia. 

O consórcio Siemens/JCI definiu as especificações dos indicadores, que foram 

vertidas num manual de especificações entregue a todos os hospitais participantes, 

com o objectivo de tornar a recolha de dados o mais uniforme possível e servir de 

ponto de apoio e de referência para os prestadores durante o período de recolha de 

dados para o projecto-piloto. Com vista a familiarizar os intervenientes com o manual 

de especificações dos indicadores, foram realizadas quatro sessões de formação 

acerca das especificidades dos indicadores, dirigidas aos elementos responsáveis 

pela abstracção dos dados, já após distribuição do manual pelos prestadores 

envolvidos. 

A recolha dos dados, efectuada pelos prestadores envolvidos no projecto, teve lugar 

durante o mês subsequente ao da formação, através de metodologias e ferramentas 
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especificamente criadas para o efeito. A ferramenta de recolha de dados foi 

desenvolvida sobre uma plataforma ubíqua, tendo sido construído um formulário de 

introdução de dados de forma a maximizar a qualidade da informação introduzida por 

parte dos prestadores. Foi implementado na ferramenta um mecanismo de audit trail, 

com o objectivo de potenciar a monitorização do processo de introdução e alteração 

de dados, funcionando como mecanismo de segurança e controlo de qualidade dos 

dados. 

A recolha de dados incidiu sobre informação relativa a processos clínicos de doentes 

com alta hospitalar no período compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Abril de 2009. 

Após a fase de recolha, realizou-se uma reunião com representantes das instituições 

envolvidas na fase piloto do projecto, com o objectivo de auscultar opiniões e 

dificuldades e listar sugestões relativamente à ferramenta de recolha e ao manual de 

apoio. 

Em Agosto de 2009, os dados recolhidos foram remetidos à JCI, que procedeu à sua 

análise e avaliação. Durante o mês de Setembro, a ERS realizou duas reuniões nas 

suas instalações com os Hospitais envolvidos no projecto, no sentido de avaliar o 

processo de recolha de dados. Em Outubro a JCI acompanhada pela ERS e pela 

Siemens realizou auditorias de fiabilidade dos dados a seis dos prestadores 

envolvidos no projecto. Durante estas visitas, os dados foram re-abstraídos e 

comparados com a informação originalmente submetida pelos prestadores. Os 

restantes hospitais foram também auditados posteriormente, por equipas compostas 

por elementos da ERS e da Siemens. 

Em meados do mês de Novembro, a Siemens divulgou o relatório preliminar com os 

resultados referentes à recolha de dados da fase do projecto-piloto, tendo o relatório 

final, contendo os resultados individuais dos Hospitais, bem como o rating dos 

prestadores, sido apresentado no mês de Dezembro, em reunião que contou com a 

presença de elementos da ERS, da Siemens e da JCI. 

As actividades realizadas em 2009, no âmbito do projecto SINAS, culminaram na 

preparação para apresentação dos resultados aos hospitais e na discussão 

relativamente à segunda fase de implementação do projecto, na qual se pretende dar 

continuidade à avaliação da área de Ortopedia, e introduzir novas áreas de saber 

médico a avaliar. 
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Para a divulgação do projecto SINAS foi desenvolvido um plano de comunicação, 

mediante um modelo de comunicação apresentado pelo consórcio Siemens/JCI. Para 

além disso, desenvolveu-se um logótipo que revelasse os valores do projecto, 

credibilidade, imparcialidade e eficácia, e associou-se ao projecto o slogan ‘Melhores 

Cuidados, Melhores Resultados’. Pretendeu-se que a imagem criada fosse 

percepcionada, pelos profissionais de saúde e utentes, como reflexo de uma 

importante ferramenta de melhoria contínua, verdadeiramente relevante para o 

sistema português de saúde. 

Da estratégia de comunicação do projecto SINAS fez parte também a sua 

apresentação pública em diversos eventos, destacando-se a organização de um painel 

exclusivamente dedicado à apresentação e discussão do projecto SINAS durante o 

Congresso Nacional dos 30 Anos do SNS, em Coimbra, que contou com a 

participação da coordenadora de um projecto similar na Dinamarca, para partilha de 

experiências. 

 

Consentimento Informado 

O grupo de trabalho formado pela ERS para se debruçar sobre a temática do 

Consentimento Informado, que contou com a colaboração do Centro de Direito 

Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do Prof. Doutor 

António Sousa Pereira (Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar), preparou e concretizou, durante o ano de 2009, a 

apresentação dos resultados a que chegou no estudo desenvolvido neste âmbito já 

em 2008. 

A apresentação ocorreu durante um fórum de âmbito nacional, organizado pela ERS, 

no dia 8 de Maio de 2009, no Centro Cultural de Belém, que visou a apreciação e 

discussão do tema do consentimento informado e a preparação de eventuais 

recomendações. Neste evento foram abordados os temas ‘Os Direitos, Liberdades e 

Garantias dos Cidadãos no Âmbito do Consentimento Informado’, ‘O Consentimento 

Informado em Espanha’, ‘A Implementação do Consentimento Informado. Exemplos 

de Boa Prática’ e ‘Desafios no Consentimento Informado’. 

A iniciativa teve uma enorme adesão, tendo sido aceites 300 inscrições e recusadas 

várias dezenas, por excederam a capacidade da sala onde teve lugar. O fórum contou 
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com as presenças do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Francisco Ramos, 

do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, da Presidente da Comissão 

Parlamentar de Saúde, Dra. Maria de Belém Roseira, e de outros membros desta 

Comissão, nomeadamente os deputados Dra. Maria Antónia Almeida Santos, Dr. 

Carlos Miranda, Dra. Teresa Caeiro e Dr. João Semedo. No fórum estiveram 

presentes profissionais de distintas áreas do saber, com mérito reconhecido, que 

expuseram diversos temas e manifestaram as suas convicções e preocupações 

acerca desta matéria. 

O relatório final do estudo sobre o Consentimento Informado, integrando os 

comentários e contributos recebidos durante o Fórum, foi concluído e publicado no 

website da ERS durante 2009. As principais conclusões que resultaram do estudo, e 

que constam desse relatório final, apontam para uma aplicação inadequada do 

procedimento de obtenção de consentimento informado em numerosas instituições 

prestadoras de cuidados de saúde, e também uma diferente interpretação sobre a 

utilidade que a obtenção do mesmo tem, o que se traduz numa elevada percentagem 

de aplicação inadequada do procedimento. Face a tal diagnóstico, o grupo de trabalho 

elaborou um conjunto de recomendações visando corrigir a situação, que passam por 

alterações de legislação e de procedimentos relativamente ao pedido de 

consentimento informado. 

 

Centros de nascimento não públicos – segundo ciclo 

Tendo a ERS em 2007 realizado o “Estudo Técnico de Caracterização dos 

Prestadores Não Públicos de Cuidados de Saúde com Centros de Nascimento”, 

durante o ano de 2008, iniciou-se uma segunda fase do estudo sobre estes 

prestadores, com vista a apurar a evolução sofrida pelos mesmos em termos de 

melhoria das condições estruturais das instituições, comprovando-se assim o 

cumprimento da recomendação proferida pelo Conselho Directivo da ERS na 

sequência da avaliação efectuada na primeira fase. 

O relatório final do estudo de “Caracterização dos Prestadores Não Públicos de 

Cuidados de Saúde com Centros de Nascimento (2.º Ciclo)” foi concluído já em 2009, 

e publicado no website da ERS. Conforme se pôde concluir do estudo, as 

maternidades privadas portuguesas registaram uma melhoria significativa, entre 2006 

e 2008, das condições em que prestam serviços. Das 24 instituições identificadas e 
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abrangidas pela caracterização, verificou-se que 10 cumpriam todos os critérios 

considerados essenciais, sendo este conjunto de prestadores responsável por 72,2% 

dos partos realizados em estabelecimentos de saúde não públicos. Além de se 

considerar este facto como demonstrativo da “qualidade global” das condições 

existentes nestes prestadores, demonstra também o “empenho das instituições em 

suprir as não conformidades identificadas individualmente e seguir as recomendações 

emitidas”. 

 

Estudo Sobre Qualidade da Cirurgia de Ambulatório 

No início do ano de 2009 foi concluído e publicado, no website da ERS, o estudo sobre 

os níveis de qualidade da cirurgia de ambulatório actualmente praticada em Portugal, 

tendo em conta o reconhecimento de que esta prática constitui um instrumento eficaz 

na melhoria da prestação de cuidados de saúde. 

O estudo considerou positivo o estado geral de desenvolvimento e evolução da 

Cirurgia de Ambulatório no País. No entanto, foi constatada a necessidade de 

proceder à célere elaboração de normas específicas para o planeamento, construção 

e funcionamento das Unidades de Cirurgia de Ambulatório, tendo também sido 

considerada pertinente a criação de um Observatório de Cirurgia de Ambulatório, ou 

organismo equivalente, com a missão de monitorizar e impulsionar a concretização 

das medidas enunciadas no relatório elaborado pela Comissão Nacional para o 

Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório (CNADCA). 

 

Outros estudos 

No ano de 2009, a ERS concluiu uma versão preliminar do estudo sobre a temática 

das células estaminais, no que respeita à sua utilização para efeitos de investigação 

e respectivas aplicações terapêuticas. O objecto deste estudo centrou-se na 

identificação dos preceitos legais conformadores da regulamentação sobre a 

investigação em torno das células estaminais, dadas as suas potenciais implicações a 

nível da qualidade e segurança dos serviços de saúde e, consequentemente, a 

desprotecção dos direitos e interesses legítimos dos utentes, na caracterização da 

actividade desenvolvida pelos bancos de tecidos e células humanas e na análise da 

eventual sujeição daquelas entidades à regulação da ERS. Em particular, o estudo 
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analisou as implicações para estes temas da publicação da Lei n.º 12/2009, de 22 de 

Março, que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, 

colheita, análise, processamento, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos 

e células de origem humana. A informação reunida neste relatório preliminar será 

analisada em detalhe durante o ano de 2010, no sentido de se realizar uma versão 

final do estudo que traduza o entendimento da ERS sobre o tema em apreço. 

Também durante o ano de 2009, a ERS iniciou a realização de um estudo sobre a 

transferência de doentes dos prestadores de natureza privada e social para 

instituições hospitalares públicas, com vista à obtenção de cuidados necessários à 

recuperação do seu estado de saúde na sequência de intervenções cirúrgicas 

realizadas nos primeiros, estudo este que não havia sido planeado mas que foi 

motivado por um processo de inquérito instaurado no seguimento de uma exposição 

do Centro Hospitalar do Porto, EPE. O tema da transferência de doentes foi analisado 

sob várias ópticas, a saber: o papel das instituições públicas no âmbito do SNS e a 

sua relação com o direito de acesso universal ao serviço público de saúde, o princípio 

fundamental da liberdade de escolha das unidades privadas de saúde, a 

responsabilidade civil (contratual ou extracontratual) no exercício de funções em 

unidades privadas de saúde e a responsabilidade pelos encargos financeiros 

incorridos pelas instituições hospitalares públicas, decorrentes da prestação de 

cuidados de saúde. Face à complexidade das matérias envolvidas e ao elevado 

número de contactos a estabelecer com os prestadores, a ouvir neste trabalho, prevê-

se que a sua conclusão tenha lugar em 2010. 

A ERS criou um grupo de trabalho para realizar um estudo sobre Cuidados de Saúde 

a Portadores de Diabetes Mellitus (DM), conforme previsto no Plano de Actividades 

para 2009. O objectivo primário do estudo é o da avaliação da qualidade de cuidados 

disponibilizados aos doentes diabéticos portugueses, em particular aos diabéticos de 

tipo 2 (DM 2) ou ditos não insulino-dependentes. Foram ainda considerados, como 

objectivos, ainda que secundários, a necessidade de auscultação e avaliação de 

medidas ou projectos apresentados por organizações de doentes ou profissionais 

nesta área temática, o estudo de relatórios de actividade de instituições ligadas ou 

dispensadoras de cuidados a diabéticos, e ainda a análise da adequação do momento 

de admissão ao internamento em situações cujo diagnóstico principal tenha sido a 

Diabetes Mellitus. 
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Durante 2009, o grupo de trabalho procedeu à pesquisa e recolha de documentação 

de apoio, dos enquadramentos legal e normativo, técnico e social aplicáveis e 

disponíveis. Foram solicitados pareceres e contribuições que incluíssem denúncia de 

situações, requisitos e/ou necessidades específicas por atender, bem como sugestões 

genéricas de melhoria, a diversas instituições e personalidades de reconhecido mérito 

na área. Foi também elaborado um inquérito, através de formulário on-line, a ser 

remetido aos ACES e Centros Hospitalares do SNS, incidindo sobre a oferta de 

serviços a utentes portadores de Diabetes Mellitus, especialmente no que respeita à 

carteira básica obrigatória. 

A ERS criou um outro grupo de trabalho para analisar a problemática da Gestão dos 

Resíduos Hospitalares Perigosos, também previsto no Plano de Actividades para 

2009. O objecto deste grupo de trabalho é a análise e diagnóstico da situação de 

recolha, tratamento e gestão dos resíduos hospitalares nas unidades prestadoras de 

cuidados de saúde, independentemente da sua natureza jurídica, de todas as 

dimensões e especialidades. Pretende-se caracterizar os processos de gestão de 

resíduos hospitalares dos prestadores de cuidados de saúde, aferir do grau de 

conhecimento destas unidades relativamente às suas responsabilidades legais, 

analisar a adequação da regulamentação aos diferentes tipos de unidades de saúde e 

aquilatar do grau de cumprimento das normas vigentes. Até ao fim de 2009, foram 

identificadas todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, definido o 

processo de recolha de dados e construído um questionário a enviar à totalidade dos 

prestadores registados na ERS.  

O Conselho Directivo da ERS deliberou ainda realizar um estudo temático tendo como 

objecto a avaliação da Qualidade dos Serviços Cirúrgicos de Oftalmologia, 

incluindo prestadores públicos, privados e sociais a nível nacional, tarefa a levar a 

cabo por um grupo de trabalho, que conta com a participação de elementos da ERS 

coadjuvados por especialistas externos. O estudo teve o seu início após a criação do 

grupo de trabalho, no final de 2009, tendo dado origem ao estabelecimento das linhas 

estratégicas a traçar, métodos a utilizar e objectivos a atingir. A apresentação das 

suas conclusões está prevista para 2010. 
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Processos de inquérito relativos a questões de qualidade dos serviços 

Algumas questões colocadas nas exposições e reclamações recebidas foram 

consideradas, após análise pela ERS, particularmente relevantes no âmbito da 

qualidade dos serviços prestados, e portanto merecedoras de uma atenção especial. 

Nestas circunstâncias procede-se à abertura de processo de inquérito, no âmbito do 

qual se realizam diligências suplementares, designadamente fiscalizações para 

apuramento de factos ou verificação da qualidade e assepsia das instalações, 

condições de higiene, etc. 

No período de 2006 a 2009 procedeu-se à abertura de 163 processos de inquérito 

sobre esta temática, distribuídos ao longo do período da forma que se evidencia na 

tabela 1. Conforme se poderá constatar ao longo deste relatório (designadamente na 

secção 2.4.4) a qualidade dos serviços é o tema com maior expressão na actividade 

da ERS ao nível de processos de inquérito, representando nos últimos quatro anos 

40% do total dos processos de inquérito.1 

Destes processos foram, entretanto, terminados 117, tendo sido emitidas no total 3 

instruções aos prestadores e 5 pareceres. Outros 38 processos terminaram por se 

considerar que a situação foi resolvida, seja por acordo entre reclamante e reclamado, 

seja por correcção da prática do reclamado que determinou a reclamação, sendo que 

em 7 desses casos a ERS decidiu manter o acompanhamento da situação. Em 23 

processos apurou-se, das diligências efectuadas, que a reclamação carecia de 

fundamento, 12 terminaram por ausência de prova dos factos alegados e 5 por falta de 

colaboração do exponente. Outros 26 processos foram reencaminhados para outras 

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

Finalmente, um dos processos foi terminado por incorporação num outro processo que 

corria termos e outros 4 processos de inquérito determinaram a abertura de processos 

de contra-ordenação. 

 

 

                                                
1 Assinale-se que no tema da qualidade se consideram processos relacionados com a 
qualidade da assistência de cuidados de saúde e da assistência administrativa, e também com 
o cumprimento de requisitos de funcionamento dos estabelecimentos que influenciam na 
qualidade dos serviços prestados. As vertentes da qualidade da assistência e dos requisitos de 
funcionamento surgem desagregadas na secção 2.4.4 dedicada aos processos de inquérito da 
ERS. 
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Tabela 1 – Processos de inquérito relativos a qualidade dos serviços 

 2006 2007 2008 2009 Total do 
período 

Número de processos 51 45 31 36 163 

Peso no total de processos 45,1% 49,5% 34,1% 31,9% 40,0% 

Durante o ano de 2009, houve lugar à abertura de 36 novos processos de inquérito 

relacionados com questões de qualidade dos serviços de saúde e cumprimento dos 

requisitos de funcionamento dos estabelecimentos. A estes acrescem mais 18 

processos que tiveram o seu início em 2008, 9 em 2007 e 9 pendentes de 2006, 

perfazendo um total de 72 processos relativos a estas questões tratados durante o ano 

de 2009. 

A maior parte destes processos (30) 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 (18), a 

problemas relativos ao licenciamento das instalações e registo na ERS (6), à 

prestação de cuidados de saúde por pessoal não qualificado para o efeito (2), e outros 

16 relativos a anomalias ao nível do cumprimento de diversos requisitos legais. 

Foram já terminados 26 destes processos. Um dos processos determinou a emissão 

de uma instrução ao prestador em causa, e num outro processo a ERS emitiu uma 

recomendação ao prestador. Em 16 processos a situação ficou resolvida, seja por 

acordo entre reclamante e reclamado, seja por correcção da prática do reclamado que 

determinou a reclamação. Num processo, verificou-se que a reclamação não tinha 

fundamento e em outros 2 não foi possível a prova dos factos. Finalmente, 5 

processos terminaram com o seu reencaminhamento para outras entidades, por se ter 

concluído não caberem os factos nas atribuições da ERS. 

A instrução foi emitida no âmbito do processo de inquérito n.º ERS/055/09, aberto na 

sequência do episódio ocorrido no Serviço de Oftalmologia do Hospital de Santa Maria 

com seis doentes que desenvolveram um quadro de reacções adversas após 

administração de injecção intra-vítrea com Avastin®. O processo concluiu que à data 

dos factos alguns dos procedimentos técnicos e organizacionais implementados no 

Serviço de Oftalmologia, bem como certos procedimentos do Serviço Farmacêutico 

Hospitalar eram vulneráveis ao erro, e por isso susceptíveis de não assegurarem 

adequados padrões de qualidade e de segurança dos cuidados de saúde, e, 

consequentemente, passíveis de lesar os direitos dos utentes. Em consequência, e 
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considerando que já tinham sido introduzidas algumas alterações que visavam corrigir 

as vulnerabilidades detectadas, o Conselho Directivo da ERS deliberou emitir uma 

instrução ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. no sentido de continuar a 

introdução de melhorias nos procedimentos relativos ao circuito do medicamento, 

dotando-o de uma metodologia capaz de prevenir eficazmente a ocorrência de falhas 

passíveis de lesar a saúde dos utentes, continuar a implementação da revisão dos 

circuitos do bloco operatório, acautelando melhor a segurança, a privacidade e o 

conforto dos utentes e implementar auditorias internas e externas regulares, com vista 

a garantir adequados padrões de qualidade e segurança dos serviços de saúde. 

Na sequência da instrução do processo n.º ERS/066/09, o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma recomendação dirigida ao Instituto Cuf Diagnóstico e Tratamento, 

S.A., no sentido da adopção urgente de todas as medidas julgadas necessárias e 

adequadas para assegurar a privacidade e a intimidade dos utentes na Unidade de 

Recobro de Gastrenterologia, nomeadamente conceber um local destinado a área de 

vestiário dos utentes, sem a presença de qualquer meio de vigilância, ou caso tal não 

se afigure viável, adaptar aquela Unidade com um tipo de protecção física que garanta 

a efectivação dos direitos do doente. 

 

2.1.2. Sistema de informação aos utentes 

Os utentes dos serviços de saúde só poderão exercer uma escolha livre e não 

manipulada sobre os serviços de saúde se conseguirem obter, facilmente e sem 

custos, toda a informação relevante para a tomada de decisões sobre os serviços de 

saúde a que podem recorrer. 

Nesse sentido, a ERS tem vindo a implementar sistemas de informação com vista à 

prestação de informação aos utentes dos cuidados de saúde, aos prestadores, às 

outras instituições da área da saúde e ao público em geral, tendo no seu sítio na 

Internet o instrumento chave dessa comunicação, dando aliás cumprimento, dessa 

forma, ao disposto no art. 60.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

Em Dezembro de 2007 foi lançado o novo Portal de Internet da ERS, respeitando as 

melhores práticas em Sistemas de Informação, tais como as mais exigentes normas 

de acessibilidade (AAA, XHTML e CSS do W3C – a entidade mundial de Standards 

Web), de forma a garantir a universalidade do acesso, bem como a facilidade de 
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utilização e navegação. Os principais objectivos da criação deste Portal passaram por 

aumentar e melhorar os serviços electrónicos facultados, reforçar a possibilidade de 

participação por parte do cidadão e tornar mais eficiente e eficaz o contacto entre a 

entidade reguladora, os regulados e os utentes. 

Durante este segundo ano de funcionamento, a avaliação da principal ferramenta de 

comunicação da ERS continua a ser francamente positiva, como comprovam as 

estatísticas de utilização do Portal. No período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2009, o Portal da ERS foi visitado 170.186 vezes, o que face às 105.177 visitas em 

2008 representa um crescimento de 61,8%. Foram visualizadas 598.088 páginas 

(mais 40,1% que no ano anterior), perfazendo uma média de 3,51 páginas 

visualizadas por visita. 

Durante 2009, o Portal foi sendo constantemente actualizado com a divulgação das 

actividades de que a ERS entende dar conhecimento aos seus públicos, como sejam 

os estudos realizados, os pareceres e recomendações emitidos e outras informações 

relevantes. Ademais, no Portal da ERS procede-se à publicação, legalmente prevista, 

das decisões tomadas no âmbito dos processos de contra-ordenação em que foram 

aplicadas coimas, bem como das instruções emitidas por esta Entidade Reguladora 

direccionadas aos prestadores de cuidados de saúde. 

Para além disto, no Portal da ERS encontra-se uma secção, actualizada diariamente, 

dedicada à legislação respeitante à área da Saúde, da Regulação e da Administração 

Pública, que inclui, entre outros, o produto de um levantamento de legislação nacional 

e internacional, relativa aos vários direitos dos utentes dos serviços de saúde, e 

correspectivos deveres. No Portal são também publicados todos os comunicados 

enviados à imprensa sobre aspectos relevantes da actividade reguladora. 

No ano de 2009, a ERS entendeu dever assumir um papel de relevo na disseminação 

de conhecimento especializado de elevado nível sobre o conceito de regulação em 

Saúde e suas implicações, dessa forma fomentando a generalização da compreensão 

sobre a actividade da ERS, bem como promovendo investigação nessa área. Nesse 

sentido, criou um espaço no seu Portal dedicado à divulgação de formação pós-

graduada que esteja, de algum modo, relacionada com a actividade desenvolvida pela 

ERS. 

As funcionalidades do Portal ao nível do registo das entidades reguladas, e também 

da disponibilização ao público de informação da base de estabelecimentos 
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prestadores de cuidados de saúde registados, continuam a ser uma das suas 

principais características. Durante 2009 registaram-se 115.415 visitas ao motor de 

busca de entidades registadas alojado no Portal da ERS, facto que traduz a sua 

relevância na disseminação do conhecimento do sector da Saúde em Portugal. 

Ainda no ano de 2009, dando continuidade ao desenvolvimento do espaço dedicado 

ao utente no Portal da ERS, foi implementado um sistema de consulta on-line de 

processos de reclamação. Esta nova funcionalidade permite aos reclamantes verificar 

o andamento das exposições remetidas a esta entidade, e aferir do tratamento que 

lhes é dado, com actualização em tempo real. Assim, após a inserção, no campo 

respectivo, da referência do processo, o utente tem de imediato acesso à lista das 

diligências efectuadas no âmbito do tratamento da sua exposição, com possibilidade 

de visualização da definição dos conceitos associados a cada diligência, desde o 

conteúdo genérico de cada modelo de ofício até à descrição dos diferentes tipos de 

arquivamento. 

Por questões de segurança e de garantia da privacidade dos intervenientes, a ERS 

não disponibiliza por este meio qualquer documentação integrada nos processos. No 

entanto, mediante o preenchimento de um formulário disponível no mesmo local, que 

permite a verificação e confirmação dos dados do requerente e da sua legitimidade no 

pedido de informação, os documentos relativos às diligências elencadas podem ser 

remetidos por correio electrónico. 

Além da extraordinária mais-valia em termos de conforto do utente, que pode ter 

acesso à informação pretendida utilizando apenas o seu computador pessoal, o 

sistema de consulta de processos on-line visa também uma maior celeridade na 

resposta aos diversos pedidos de informação com que a ERS se depara diariamente, 

reservando os contactos personalizados para as situações mais complexas. 

Finalmente, com o intuito de reforçar a comunicação dos utentes com a ERS em 

matérias relativas aos seus direitos e legítimos interesses, durante 2009 procedeu-se 

à preparação de um conjunto de inquéritos de satisfação a disponibilizar no Portal da 

ERS, bem como ao desenvolvimento técnico necessário para essa disponibilização, 

que deverá ocorrer durante 2010. 
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2.1.3. Processamento das reclamações e exposições 

Também no âmbito do cumprimento do objectivo de garantia dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes, incumbe à ERS, nos termos do art. 36.º, al. a), do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de Maio, monitorizar as queixas e reclamações dos utentes bem 

como o seguimento dado pelos operadores às mesmas. 

A ERS dispõe de um sistema próprio destinado ao processamento das reclamações e 

exposições dos utentes relativamente aos prestadores de cuidados de saúde. O 

Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) da ERS baseia-se numa aplicação 

informática que, em 2009, continuou a ser objecto de alterações, no sentido da sua 

melhoria contínua, tendo sempre em vista o tratamento mais célere possível dos 

processos originados por essas reclamações e exposições e todas as respectivas 

implicações desse tratamento. Adicionalmente, durante o ano de 2009 foram 

celebrados 15 protocolos de colaboração entre a ERS e prestadores de cuidados de 

saúde, visando implementar procedimentos pelas partes intervenientes destinados a 

desburocratizar e desmaterializar o tratamento, tornando-o mais célere, das 

reclamações envolvendo aqueles prestadores. Em resultado de tais inovações, o 

tempo médio de tratamento de uma reclamação pela ERS reduziu-se de 152 dias, no 

início do ano, para 40 dias já em Dezembro de 2009. 

Em 2009 deram entrada na ERS um total de 7.848 reclamações, das quais 6.474 

(82%) viram a sua análise concluída em 2009. A não conclusão dos restantes 

processos deve-se ao facto de ser necessário o decurso normal dos prazos pré-

estabelecidos. Na figura 1 apresenta-se a evolução do número de reclamações 

entradas na ERS desde 2006, verificando-se que tem ocorrido um constante 

crescimento ao longo dos anos, mas a ritmos decrescentes. 

Figura 1 – Evolução do número de reclamações entradas na ERS 
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Na tabela 2 apresenta-se a distribuição das reclamações recebidas em 2009 por 

assuntos visados. Constata-se que os “Tempos de Espera”, a “Qualidade da 

Assistência Administrativa” e a “Qualidade da Assistência de Cuidados de Saúde” 

foram os assuntos mais recorrentes, representando no seu conjunto 69% do total das 

reclamações recebidas pela ERS em 2009. 

Tabela 2 – Assuntos Visados 

Assunto Visado Reclamações 
em 2009 

% 

Tempos de espera 2.109 27% 

Qualidade da assistência administrativa 2.072 26% 

Qualidade da assistência de cuidados saúde 1.285 16% 

Questões financeiras 714 9% 

Assistência Humana 567 7% 

Acesso 371 5% 

Instalações 287 4% 

Questões Legais 100 1% 

Discriminação 93 1% 

Outro 250 3% 

Total 7.848 100% 

Para além das já referidas 6.474 reclamações entradas em 2009, neste ano a ERS 

terminou ainda 3.861 processos que haviam transitado de 2008 e também 80 

processos de 2007, perfazendo um total de 10.415 processos de reclamação 

terminados em 2009 (ver Tabela 3). 

Tabela 3 – Reclamações terminadas 

Resultado 
Processos 

de 2007 
Processos 

de 2008 
Processos 

de 2009 Total % 

Arquivamento liminar 1 107 484 592 5,7% 

Arquivamento 47 2.815 4.396 7.258 69,7% 

Garantia de medidas correctivas 12 640 1.121 1.773 17,0% 

Com sugestão 10 39 63 112 1,1% 

Situação ultrapassada 2 94 142 238 2,3% 

Pretensão atendida 2 37 63 102 1,0% 

Sem fundamento 0 47 42 89 0,9% 

Abertura de processos ERS 4 26 76 106 1,0% 

Transferência externa 2 56 87 145 1,4% 

Total 80 3.861 6.474 10.415 100,0% 
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A maior parte das reclamações (69,7% dos casos) foram arquivadas porque os 

utentes consideraram razoáveis as alegações dos prestadores, abstendo-se de 

apresentar contestação, não tendo também a ERS considerado versarem sobre 

matéria grave e carecendo de diligências suplementares da sua parte. Em 17,0% dos 

processos de reclamação terminados houve garantia por parte dos prestadores que 

seriam adoptadas medidas correctivas, e em mais 1,1% dos casos, foram sugeridas 

medidas para corrigir a situação. 

Algumas das reclamações (4,1%) foram terminadas porque entretanto a situação foi 

resolvida, seja porque a situação que deu origem à reclamação foi ultrapassada, ou 

porque a pretensão do reclamante foi atendida, ou porque se concluiu que a 

reclamação não tinha qualquer fundamento. As 145 reclamações que foram objecto de 

encaminhamento externo (representando 1,4% do total de processos terminados) 

tiveram como destinatários principais a Ordem dos Médicos, a ASAE e a Ordem dos 

Médicos Dentistas. 

Em 106 processos de reclamação, considerou-se existir matéria suficientemente grave 

para justificar a sua investigação em sede de um processo mais aprofundado, 

nomeadamente um processo de inquérito ou um processo de contra-ordenação (em 

alguns casos procedeu-se à abertura de processos novos, e em outros, à apensação 

da reclamação a processos já em curso).  

Foram ainda arquivadas liminarmente 5,7% das reclamações, sem a realização de 

qualquer diligência, por se tratar de reclamações já existentes (já entradas na ERS), 

de reclamações anuladas pelo próprio reclamante ou de reclamações em que a 

informação constante da exposição não continha elementos que permitissem o seu 

cabal tratamento. 

 

Reclamações On-Line 

Durante o ano de 2009 deram entrada na ERS, através do Livro de Reclamações On-

line disponibilizado no site desta Entidade desde Dezembro de 2007, 658 exposições, 

que resultam num total de 571 reclamações efectivas após triagem preliminar na qual 

foram excluídas as repetições. Cerca de 38% das reclamações recebidas através do 

website da ERS (216) foram transformadas em processos de reclamação, e 

classificadas e tratadas enquanto tal (ver Tabela 4). Em alguns destes casos, não se 
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trata da criação de um novo processo de reclamação, mas sim da sua agregação a um 

processo de reclamação já existente e originado por uma reclamação recebida por 

outro canal. Metade das reclamações on-line foi objecto de encaminhamento para 

outras entidades, por visarem prestadores de cuidados de saúde de natureza pública. 

Se o assunto visado for de interesse para a ERS, é mantida monitorização sobre o 

andamento dado ao processo pela entidade a que foi remetido, o que aconteceu em 

apenas uma situação. Finalmente, foram arquivadas de forma liminar 69 reclamações, 

por se referirem a entidades ou estabelecimentos não prestadores de cuidados de 

saúde. 

Tabela 4 – Reclamações On-Line 

Resultado do tratamento Número % 

Arquivamento liminar 69 12,1% 

Tratamento como reclamação 216 37,8% 

Encaminhamento simples 285 49,9% 

Encaminhamento com monitorização 1 0,2% 

Total 571 100 % 

 

Identificação de problemas sistémicos 

A existência de livro de reclamações onde os utentes dos prestadores de cuidados de 

saúde possam lavrar as respectivas reclamações e que são objecto do devido 

tratamento é um importante instrumento de defesa dos direitos dos utentes. Porém, a 

utilidade do livro de reclamações não se esgota na identificação de problemas 

concretos e no desencadear dos procedimentos necessários à sua resolução. A 

análise sistemática das reclamações dos utentes é também uma ferramenta essencial 

para conhecer os pontos fracos do sistema de saúde, identificando as áreas que 

requerem uma análise mais aprofundada. 

Em 2009, foram elaborados dois relatórios semestrais de análise sistemática das 

reclamações, bem como um relatório anual, que congrega a informação constante dos 

dois anteriores. Nesses relatórios procedeu-se ao tratamento estatístico das 

reclamações, adoptando uma metodologia identificadora de padrões indiciadores de 

problemas sistémicos. O principal problema identificado durante o ano de 2009 foi 

indubitavelmente a falta de cumprimento, pelos prestadores, dos horários previamente 

definidos para a prestação dos serviços. 
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A análise estatística permitiu ainda a identificação dos dez prestadores de cuidados de 

saúde que, no universo daqueles a quem foram dirigidas reclamações remetidas para 

a ERS, atingem números mais elevados (as reclamações visando este grupo de 

prestadores representaram, em 2009, sensivelmente 44% do total de reclamações 

recebidas pela ERS). Para estes prestadores foram elaborados relatórios individuais 

onde se focam os totais de reclamações por estabelecimento destes prestadores, 

assuntos visados nas reclamações e tipo de arquivamento correspondente a cada 

reclamação. 

 

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

2.2.1. Práticas de discriminação ou rejeição infundada 

de utentes 

Um dos objectivos da actividade reguladora da ERS consiste em assegurar o 

cumprimento, por parte das entidades reguladas, dos critérios de acesso aos cuidados 

de saúde, nos termos da constituição e da lei (vide al. b) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de Maio). Para concretização desse objectivo, a ERS tem diversas 

incumbências específicas, onde se inclui a de prevenir e punir as práticas de rejeição 

discriminatória ou infundada de pacientes nos estabelecimentos públicos de saúde ou 

publicamente financiados (al. b) do art. 35.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio). 

Nesta área a ERS vem procedendo à investigação de exposições e reclamações no 

âmbito de processos de inquérito, realizando estudos temáticos sobre áreas onde 

surjam problemas sistemáticos que configurem discriminação ou rejeição infundada de 

doentes, e tem também vindo a desenvolver um modelo de monitorização e detecção 

de práticas sistemáticas de selecção de utentes. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de discriminação ou rejeição 

infundada de utentes 

Sempre que chegam ao conhecimento da ERS queixas ou reclamações de utentes, 

profissionais ou instituições, que indiciem situações graves de discriminação ou 
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rejeição infundada de utentes, colocando em causa direitos fundamentais de acesso 

aos cuidados de saúde, a ERS procede à abertura de um processo de inquérito no 

âmbito do qual se investiga a matéria em questão. 

Fazendo uma análise retrospectiva da actividade da ERS a este nível, verifica-se que 

de 2006 até 2009 o tema da discriminação ou rejeição infundada de utentes vem 

ganhando importância no volume total de processos de inquérito, ocupando em 2009 

uma posição de destaque, designadamente, de terceiro tema mais frequente na 

actividade de investigação da ERS (vide tabela 5). 

Tabela 5 – Processos de inquérito relativos a discriminação ou rejeição 

infundada de utentes 

 2006 2007 2008 2009 
Total do 
período 

Número de processos 7 5 10 18 40 
Peso no total de processos 6,2% 5,5% 11,0% 15,9% 9,8% 

Da totalidade dos 40 processos de inquérito abertos até ao final de 2009, 19 

determinaram a emissão de instruções aos prestadores de cuidados de saúde em 

causa (em 2 destes processos foram emitidas instruções a diversos prestadores, 

perfazendo um total de 28 instruções emitidas), e outros 4 levaram à emissão de uma 

recomendação (em 2 dos processos em que foram emitidas instruções procedeu-se 

também à emissão de recomendação, por isso registando-se um total de 6 

recomendações em processos de inquérito relativos a discriminação ou rejeição 

infundada de utentes). Dois destes processos originaram a abertura de um processo 

de contra-ordenação. Os restantes 5 processos foram terminados por a situação se 

encontrar resolvida (1), por se ter concluído não haver fundamento para a reclamação 

(3) e por ausência de prova dos factos (1). 

Especificamente durante o ano de 2009, sobre matéria de prevenção e correcção de 

práticas de rejeição discriminatória ou infundada de doentes foram tratados os 18 

processos de inquérito abertos, e ainda outros 8 processos transitados de 2008. 

Destes processos, 15 foram terminados no decurso do ano de 2009, sendo que em 13 

de tais processos de inquérito se concluiu pela existência de violação do direito 

fundamental do acesso à prestação de cuidados de saúde, o que originou a emissão 

de instruções dirigidas aos prestadores de cuidados de saúde em causa e de 

recomendações às cinco ARS e à ADSE; num processo houve lugar à emissão de 

uma recomendação dirigida ao prestador em causa; e um outro processo foi objecto 
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de decisão de arquivamento, por não se ter concluído pela verificação da violação do 

direito de acesso dos utentes. 

A maior parte das instruções emitidas relativas a discriminação ou rejeição infundada 

de utentes resultam de reclamações ou exposições apresentadas por utentes 

beneficiários do SNS, que alegavam que no acesso dos utentes aos cuidados de 

saúde prestados por determinados prestadores convencionados, o tempo de espera 

era, ou poderia ser, mais demorado para utentes do SNS do que para utentes 

particulares ou beneficiários de outras entidades financiadoras com quem esses 

prestadores tivessem acordos. Tanto consubstancia uma discriminação de acesso dos 

utentes do SNS e uma violação dos seus direitos, uma vez que os prestadores 

convencionados com o SNS estão, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 10.º do 

Decreto-Lei n.º 97/98, de 18 de Abril, que aprovou o Regime Jurídico das Convenções 

celebradas com SNS, obrigados a “prestar cuidados de saúde de qualidade aos 

utentes do SNS, em tempo útil, nas melhores condições de atendimento, e a não 

estabelecer qualquer tipo de discriminação”.  

A ERS concluiu que o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Benavente, o 

Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde e a Clínica Médica do Bairro N. 

Sra. da Piedade, sujeitavam os beneficiários do SNS a maiores tempos de espera, 

relativamente a utentes particulares. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu, no 

âmbito dos processos n.º ERS/050/08, ERS/017/09, e ERS/032/08, respectivamente, 

instruções a cada um dos prestadores, no sentido de atenderem todos os seus utentes 

em função da estrita ordem de chegada ou do carácter prioritário da concreta situação 

clínica, não podendo ser estabelecidos diferentes tempos de espera de acordo com a 

entidade financiadora. E no processo relativo ao Hospital da Santa Casa da 

Misericórdia de Benavente, o Conselho Directivo da ERS deliberou ainda recomendar 

que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. procedesse à 

análise dos meios humanos, técnicos e materiais existentes na Santa Casa da 

Misericórdia de Benavente, de forma a aferir da manutenção, ou não, dos 

pressupostos necessários à qualidade de entidade convencionada do SNS na 

especialidade de ortopedia. 

Já noutros processos de inquérito, em que foram parte o Hospital da Santa Casa da 

Misericórdia de Fão, a Liga Portuguesa de Deficientes Motores – Centro de Recursos 

Sociais, o Hospital Cuf Infante Santo, e o prestador Sónia Maria Ruivo Pimentel, 

verificou-se que o atendimento dos utentes em função da entidade financiadora – e 
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não da estrita ordem de chegada dos utentes ou do carácter prioritário da concreta 

situação clínica – resultava do estabelecimento de “quotas” de atendimento para cada 

um dos subsistemas ou seguros de saúde com os quais cada uma de tais entidades 

tinha celebrado um acordo ou convenção, e ainda para utentes particulares. Foram, 

assim, emitidas instruções, no âmbito dos processos n.º ERS/072/08, ERS/078/08, 

ERS/023/09, e ERS/027/09, respectivamente, dirigidas a tais prestadores no sentido 

de atenderem todos os seus utentes em função da estrita ordem de chegada ou do 

carácter prioritário das concretas situações clínicas, não estabelecendo diferentes 

tempos de espera ou quotas de acordo com a entidade financiadora dos utentes. No 

processo relativo ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Fão, o Conselho 

Directivo da ERS deliberou ainda recomendar à ARS Norte que ponderasse 

renegociar o Acordo celebrado com o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Fão, 

enquanto instrumento que poderá obstar à reiteração de situações como a que deu 

origem ao referido processo. 

Por outro lado, a ERS constatou um conjunto vasto de situações concretas 

respeitantes à realização do exame de colonoscopia em entidades com convenção 

com o SNS e que, in concreto, atento o procedimento adoptado pelas entidades 

visadas, resultavam numa generalizada violação dos direitos e interesses dos utentes 

do SNS. A ERS procedeu, então, à análise e instrução de cada uma das situações 

apresentadas, tendo para tanto procedido à abertura de dois processos de inquérito.  

No processo de inquérito n.º ERS/027/08, relativo à situação na região de Lisboa e 

Vale do Tejo, constatou-se que existia um prestador convencionado do SNS para o 

exame de colonoscopia (U.E.D.L. - Unidade de Endoscopia Digestiva, Lda.) que se 

encontrava a rejeitar infundadamente a realização de tais exames a utentes do SNS, e 

que outros 4 prestadores convencionados do SNS para o exame de colonoscopia se 

encontravam a realizar tais exames em desigualdade de circunstâncias temporais e 

discriminação dos utentes do SNS relativamente a utentes de outras entidades 

financiadoras de utentes (Hospital da Ordem Terceira de S. Francisco da Cidade, Clisa 

- Clínica de Santo António, S.A., Endogastro – Unidade Médica, Lda., Mediscop – 

Prestação de Serviços Médicos, Lda.). O Conselho Directivo da ERS deliberou emitir 

instruções dirigidas a estes prestadores no sentido de atenderem todos os utentes do 

SNS, portadores de credenciais, que se dirijam às suas instalações na qualidade de 

utentes do SNS, e de atenderem todos os seus utentes em função da estrita ordem de 

chegada ou do carácter prioritário da concreta situação clínica, não podendo 

estabelecer diferentes tempos de espera de acordo com a entidade financiadora. 
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Constatou-se ainda que 2 prestadores convencionados do SNS para o exame de 

colonoscopia não realizavam tais exames, tendo a ERS instruído a Gastrocol – 

Diagnóstico Endoscópico, Lda. a proceder à imediata revisão da ficha técnica da sua 

convenção com o SNS para a valência de Gastrenterologia, e recomendado à 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., que procedesse à 

resolução imediata da convenção com a Gastromedis – Centro Clínico, Lda., porque 

esta entidade não detém um estabelecimento prestador de cuidados de saúde ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, e, por isso, não pode ser sujeito de 

qualquer prestação de cuidados de saúde a utentes do SNS. 

Já processo de inquérito n.º ERS/085/08, aberto na sequência de uma denúncia 

apresentada pela DECO, foram igualmente investigadas e provadas situações de 

prestadores convencionados do SNS para o exame de colonoscopia, que 

discriminavam os utentes do SNS na marcação e realização do exame de 

colonoscopia relativamente a utentes de outras entidades financiadoras. Assim, o 

Conselho Directivo da ERS deliberou emitir instruções dirigidas aos prestadores 

Ecoclínica - Diagnóstico por Imagem, Lda., Dr. Jorge Humberto Simões Vieira, Clínica 

Médico Cirúrgica de Santa Tecla, Lda., Flavimédica, Lda., e Clínica Vilarealense de 

Endoscopia, Lda., no sentido de atenderem todos os seus utentes em função da 

estrita ordem de chegada ou do carácter prioritário da concreta situação clínica, não 

estabelecendo diferentes tempos de espera de acordo com a entidade financiadora 

dos utentes. 

Considerando que se pôde concluir, em resultado dos dois referidos processos de 

inquérito, que o acesso ao exame de colonoscopia pelos utentes do SNS se 

encontrava fortemente prejudicado, o Conselho Directivo da ERS deliberou, ainda, 

recomendar às cinco ARS: a adopção urgente de todas as medidas necessárias à 

identificação dos prestadores convencionados com o SNS que efectivamente 

procedem à realização de exames de colonoscopia nas áreas geográficas das suas 

influências; a adopção urgente de todas as medidas necessárias a aferir da real 

capacidade de resposta do SNS e da rede nacional de prestadores de cuidados de 

saúde quanto à realização de exames de colonoscopias; a adopção urgente de todas 

as medidas julgadas necessárias e adequadas à reposição de funcionamento de uma 

rede de entidades convencionadas capaz de realização, em tempo útil, de exames de 

colonoscopia a utentes do SNS nas áreas geográficas de sua influência; e a 

actualização das listas de entidades convencionadas de forma a que 
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permanentemente transmitam a informação correcta aos utentes do SNS que dela 

necessitem. 

Os restantes processos relativos a discriminação ou rejeição infundada de utentes 

resultaram de reclamações apresentadas por utentes beneficiários da ADSE, tendo-se 

constatado a existência de prestadores privados convencionados da ADSE – 

designadamente o Hospital da Luz, o Hospital da Arrábida, a Clínica Cuf Belém, e o 

Hospital dos Lusíadas – que ao atenderem os seus utentes em função da entidade 

financiadora mediante procedimentos de marcação e agendamento de consultas e 

exames que consideravam a entidade financiadora dos utentes e que estabeleciam 

tratamento preferencial e prioritário para determinadas categorias de utentes, se 

encontravam a violar quer o princípio fundamental de não discriminação e da equidade 

horizontal do acesso aos cuidados de saúde, não garantindo a necessária prontidão e 

continuidade do acesso aos cuidados de saúde dos beneficiários da ADSE, quer a 

obrigação, constante da alínea a) do n.º 1 da cláusula 4.ª das convenções celebradas 

entre ADSE que determina a obrigação de “prestar aos beneficiários as melhores 

condições de atendimento e a não estabelecer qualquer tipo de discriminação”. Tais 

prestadores foram objecto de instruções, no âmbito dos processos n.º ERS/040/08, 

ERS/028/08, ERS/002/09, e ERS/016/09, respectivamente, no sentido de atenderem 

todos os seus utentes de forma não discriminatória, o que implica o atendimento em 

função da estrita ordem de chegada ou da concreta situação clínica dos utentes, não 

podendo estabelecer diferentes tempos de espera de acordo com a entidade 

financiadora. 

Adicionalmente, e considerando que em três prestadores (dos quatro referidos), que 

representam 47% da oferta de entidades com convenção com a ADSE no concelho de 

Lisboa, os utentes beneficiários da ADSE eram sujeitos a práticas de rejeição 

discriminatória de utentes, foi igualmente emitida uma recomendação à ADSE, no 

âmbito do processo n.º ERS/016/09, para que a mesma assegurasse, em 

permanência, que o acesso dos seus beneficiários à sua rede de convencionados não 

é prejudicado por dificuldades de funcionamento da mesma, e que adoptasse, de 

forma imediata, as diligências necessárias à identificação completa das causas das 

dificuldades de funcionamento da sua rede de convencionados e implementasse as 

medidas necessárias à cessação efectiva das mesmas. 
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Monitorização e detecção de práticas sistemáticas de selecção de doentes 

No âmbito das suas atribuições, a ERS vem desde 2007 desenvolvendo um modelo 

de monitorização de práticas de discriminação ou rejeição infundada de utentes, que 

compreende três fases: recolha de informação sobre a actividade dos prestadores, 

particularmente ao nível da componente específica a monitorizar, por forma a construir 

os indicadores de performance/prática relevantes; análise da informação de acordo 

com a metodologia definida no modelo; e actuação junto dos prestadores com 

comportamento sistematicamente desviante da média, e que não apresentem 

explicações fundamentadas para esses desvios. 

Durante o ano de 2009, a informação cedida pela ACSS, sobre a actividade de 

internamento e cirurgias de ambulatório dos hospitais do SNS, codificados segundo a 

Classificação Internacional de Doenças e classificados em Grupos de Diagnósticos 

Homogéneos (GDH), foi explorada com o objectivo de analisar a sua relevância 

enquanto input para o modelo de monitorização, tendo-se realizado um estudo-piloto 

de aplicação do modelo de monitorização de práticas de discriminação ou rejeição 

infundada de utentes, que abrangeu a diferenciação do perfil de prática clínica no 

tratamento do Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) segundo a idade dos utentes. 

As conclusões desse estudo serão analisadas, em 2010, com o intuito de ponderar a 

necessidade de uma intervenção regulatória que passará, em primeiro lugar, por 

diligênciar junto dos prestadores que apresentam um comportamento 

sistematicamente desviante da média no sentido de estes se pronunciarem sobre 

eventuais explicações para a evidência estatística encontrada, e sem segundo lugar, 

por promover a resolução de eventuais problemas que possam estar a afectar os 

direitos de acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes. 

 

Estudo sobre as Redes de Referenciação Hospitalar 

A ERS concluiu em 2009 um estudo sobre as actuais redes de referenciação 

hospitalar (RRH), que, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 

de Maio, foi reorientado no sentido da avaliação do papel das RRH enquanto regras 

de acesso dos utentes aos cuidados de saúde do SNS. No estudo analisou-se o 

conjunto das RRH aprovadas e publicadas, bem como a identificação dos pontos das 

redes, das características e dos requisitos, humanos, materiais e técnicos dos 
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diferentes níveis e pontos das redes, tendo sido elaborado um parecer que deu origem 

(já em 2010) a uma recomendação às cinco Administrações Regionais de Saúde e ao 

Ministério da Saúde. 

No predito parecer, a ERS concluiu que as RRH actualmente conhecidas assentam na 

estipulação de regras não exequíveis por si mesmas, quando não mesmo na 

estipulação de regras de natureza meramente orientadora ou programática. Por outro 

lado, a estrutura, os parâmetros de funcionamento e as imposições adjacentes a cada 

uma das RRH, tal como arquitectada, consubstanciam regras que, necessariamente, 

se manifestam, positiva ou negativamente, no direito de acesso do utente aos 

cuidados de saúde como consagrado na Constituição e na lei. Assim, em prol da 

defesa da transparência, da eficiência e da equidade do sector, deverão ser adoptadas 

regras claras, precisas e objectivas quanto à referenciação hospitalar por cada uma 

das Administrações Regionais de Saúde, enquanto entidades legalmente 

competentes, devendo estas assegurar a definição, publicitação e imposição para 

cumprimento, por parte dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

envolvidos, das RRH que se apresentem como necessárias nas suas áreas de 

influência. 

 

Estudo sobre a mobilidade internacional de doentes 

Em cumprimento do Plano de Actividades para 2009, a ERS realizou um estudo sobre 

a mobilidade internacional de doentes, na perspectiva de análise do nível de acesso 

por não residentes. O trabalho realizado sobre o tema consistiu na análise do quadro 

legal aplicável ao tema, bem como no levantamento da casuística conhecida pela ERS 

resultante da sua actividade reguladora. No estudo foi dado particular enfoque à 

mobilidade intra-comunitária de doentes, atento o movimento existente em prol da sua 

maior efectividade, na sequência da proposta de Directiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativa à aplicação dos direitos dos pacientes em matéria de cuidados de 

saúde transfronteiriços discutida formalmente em 1 de Dezembro de 2009. 

Do estudo realizado foi possível concluir que o acesso por não residentes aos 

estabelecimentos hospitalares públicos (em particular situados em território nacional), 

por cidadãos nacionais não residentes e por cidadãos estrangeiros não residentes 

possui os seus quadros legais claramente estabelecidos e dos quais resulta uma 

conformação clara do modo como o mesmo deverá processar-se. Já quanto ao 
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acesso por cidadãos comunitários não residentes, entendeu-se que seria relevante o 

permanente acompanhamento desta matéria, atenta a previsível evolução do quadro 

legal comunitário nesta matéria. 

 

2.2.2. Desigualdades no acesso aos cuidados de saúde 

Para concretização do objectivo de assegurar o cumprimento, por parte das entidades 

reguladas, dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, a ERS possui outras 

incumbências específicas, nomeadamente as de assegurar o direito de acesso 

universal e equitativo aos serviços públicos de saúde ou publicamente financiados e 

de zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos estabelecimentos de saúde 

privados, respectivamente definidas nas alíneas a) e d) do artigo 35.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de acesso aos cuidados de saúde 

Com vista a assegurar os direitos de acesso e liberdade de escolha nos serviços de 

saúde, a ERS procede à investigação de todas as participações ou reclamações em 

que se identificam práticas, por parte de operadores públicos ou privados, lesivas da 

transparência e completude da informação aos utentes enquanto instrumento 

essencial para o exercício desses direitos. 

Desde 2006, o tema do acesso e liberdade de escolha nos serviços de saúde é um 

dos mais relevantes na actividade de investigação da ERS, representando até 2009 

cerca de 16% do volume total de processos de inquérito (vide tabela 6). 

Tabela 6 – Processo de inquérito relativos a acesso e liberdade de escolha 

 2006 2007 2008 2009 Total do 
período 

Número de processos 17 12 17 19 65 
Peso no total de processos 15,0% 13,2% 18,7% 16,8% 15,9% 

Dos 65 processos de inquérito abertos até ao final de 2009, foram já terminados 56 

(ou seja, 86%). Em 8 processos a ERS emitiu instruções aos prestadores de cuidados 

de saúde em causa, com vista à correcção das práticas lesivas dos direitos dos 
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utentes. Outros 5 processos levaram a emissão de uma recomendação, em 2 

processos foram emitidos pareceres, e procedeu-se à abertura de processo de contra-

ordenação também em 2 processos. Os restantes 39 processos foram terminados por 

diversos motivos, designadamente por situação ter sido entretanto resolvida (13 

processos, decidindo manter-se a monitorização do comportamento de dois dos 

prestadores visados), por a reclamação não ter fundamento (6), por ausência de prova 

dos factos (10), por falta de colaboração do exponente (2), por incorporação noutros 

processos (3), por reencaminhamento para outras entidades com competências sobre 

a matéria (2) e finalmente, por a matéria em causa ter sido analisada no âmbito de um 

estudo entretanto terminado (3). 

Durante o ano de 2009 foram tratados 23 processos de inquérito em matéria de defesa 

do direito do acesso universal e equitativo aos serviços públicos de saúde ou 

publicamente financiados e respeito pela liberdade de escolha (os 19 processos 

abertos em 2009 e 4 processos transitados de 2008).  

Em 5 dos 13 processos de inquérito terminados em 2009, concluiu-se pela existência 

de uma violação do direito fundamental do acesso à prestação de cuidados de saúde, 

tendo resultado na emissão de instruções dirigidas aos prestadores de cuidados de 

saúde em causa. Num processo, entendeu a ERS ser necessário emitir uma 

recomendação à Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UCGIC), e 

num outro, uma recomendação dirigida à ARS do Centro. A ERS procedeu ainda ao 

arquivamento de 6 dos processos em causa, em 5 deles por não se ter concluído pela 

verificação de qualquer violação das regras ou princípios que incumbe à ERS 

assegurar, e no outro caso por a situação já se encontrar resolvida ou em vias de 

resolução. 

A ERS concluiu, no processo n.º ERS/008/09, que a adopção, por parte da Unidade 

Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM), de procedimentos restritivos de 

marcação e realização de MCDT prescritos nos Centros de Saúde nela integrados, 

constituía uma prática violadora do direito de acesso equitativo aos serviços públicos 

de saúde e publicamente financiados, bem como do dever de respeito da liberdade de 

escolha dos utentes. Efectivamente, comprovou-se que o tempo médio de espera 

entre a marcação e a realização no Hospital de alguns MCDT prescritos no Centro de 

Saúde da Senhora da Hora, designadamente mamografias, TAC e densitometrias 

ósseas, eram significativos e muito superiores àqueles praticados nos prestadores 

privados convencionados a que os utentes do SNS de outras regiões têm acesso. 
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Conclui-se ainda, no referido processo, que a ULSM, ao cobrar uma taxa de € 5,00 

pelo fornecimento aos utentes das imagens dos exames realizados em suporte digital, 

tinha violado preços de cuidados de saúde administrativamente fixados. Em face de 

tais constatações, o Conselho Directivo da ERS deliberou, então, emitir uma instrução 

dirigida à ULSM no sentido de proceder à realização dos MCDT nas melhores 

condições de acesso, e de nos casos em que verifique não possuir capacidade para a 

realização de tais MCDT nas melhores condições, proceder de forma efectiva e 

imediata à entrega/envio ao utente do documento/credencial necessário para que o 

mesmo possa recorrer aos serviços de prestadores privados convencionados do SNS. 

Da instrução resultou ainda o dever de reembolsar todos os utentes do SNS aos quais 

tenha sido cobrada, durante o período compreendido entre 11 de Junho de 2007 e 3 

de Novembro de 2008, uma taxa de € 5,00 pelo pedido inicial de fornecimento das 

imagens dos exames realizados em suporte digital. 

No âmbito do processo de inquérito n.º ERS/056/08, a ERS constatou que uma 

profissional de saúde do Centro Hospitalar do Porto, EPE (CHP), após ter 

diagnosticado a uma utente do CHP “um tumor maligno no olho esquerdo e que tinha 

que o remover com urgência”, não tomou as providências necessárias ao tratamento 

da utente no CHP, mas desviou a utente para a Clínica Oftalmológica Dr. Manuel 

Monteiro, Lda., onde também colaborava à época dos factos em análise, e onde veio a 

ser realizada a intervenção cirúrgica que a utente necessitava. Tal comportamento 

integrava não só uma violação do direito de acesso aos cuidados de saúde prestados 

no SNS, como igualmente do princípio da liberdade de escolha dos utentes nos 

prestadores privados de saúde, já que ao desviar a utente do CHP para a Clínica 

Oftalmológica Dr. Manuel Monteiro, Lda., a profissional de saúde em causa procedeu 

a uma efectiva angariação de clientela, com aproveitamento da assimetria de 

informação existente entre o utente e os prestadores de cuidados de saúde, e com 

prejuízo directo dos direitos da utente, designadamente em termos financeiros. 

Igualmente resultou provada, em tal processo, a ausência de prestação, pela Clínica 

Oftalmológica Dr. Manuel Monteiro, Lda., de informação prévia, cabal e completa dos 

riscos ínsitos à intervenção cirúrgica realizada pela utente, bem como das potenciais 

complicações pós-operatórias, para os efeitos da alínea e) do n.º 1 da Base XIV da Lei 

de Bases da Saúde. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução dirigida 

à Clínica Oftalmológica Dr. Manuel Monteiro, Lda. no sentido de esta dever agir, nas 

relações com os utentes actuais e potenciais, em todos os momentos, por si ou por 

interposta pessoa, com respeito pelos princípios da liberdade de escolha, da verdade 

e transparência, designadamente: não direccionando, explícita ou implicitamente, para 
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os seus estabelecimentos, utentes de instituições do SNS; não aceitando que os seus 

colaboradores desviem doentes, de outros prestadores de cuidados de saúde, para 

serem operados na Clínica; e esclarecendo, de forma atempada, os utentes quanto 

aos custos dos actos praticados ou a praticar, bem como quanto aos riscos ínsitos às 

intervenções cirúrgicas que venham ou possam vir a realizar. 

O processo n.º ERS/058/08 concluiu que a Casa de Saúde da Boavista, ao proceder à 

cativação de um vale-cirurgia, emitido no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia (SIGIC), sem que, subsequentemente, tivesse procedido à 

realização do procedimento cirúrgico correspondente, consubstanciou uma prática de 

rejeição infundada de pacientes e uma violação do direito fundamental de acesso aos 

cuidados de saúde, bem como uma violação do princípio fundamental da liberdade de 

escolha das unidades privadas de saúde pelos utentes. Assim, o Conselho Directivo 

da ERS deliberou emitir uma instrução à Casa de Saúde da Boavista no sentido de 

proceder à revisão imediata dos actos e procedimentos cirúrgicos que contratou 

realizar com o SIGIC, para que a informação constante de tal Sistema fosse completa, 

verdadeira e fidedigna, devendo aceitar todos os utentes do SNS portadores de vales-

cirurgia que se enquadrem nos procedimentos cirúrgicos que livremente contratou com 

o SIGIC e em consonância com as regras de funcionamento deste último. 

No âmbito do processo de inquérito n.º ERS/077/08, constatou-se que existiam 

estabelecimentos hospitalares integrados no SNS que violavam as suas obrigações 

relativas ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde, ao recusar a marcação de 

consultas de especialidade que não fossem referenciadas pelos Centros de Saúde. 

Esta prática impedia o acesso às consultas de especialidade de utentes que não 

tivessem consulta médica no respectivo Centro de Saúde, designadamente os 

beneficiários de subsistemas de saúde que são acompanhados por médicos 

convencionados com esses subsistemas. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu 

uma instrução à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, ao Hospital Distrital da 

Figueira da Foz, EPE e ao Hospital Distrital de Faro, EPE, no sentido de aceitarem a 

marcação de consultas de especialidade dos utentes beneficiários da ADSE (e de 

outros subsistemas) mediante apresentação de carta de acompanhamento com 

informação clínica, deixando assim de exigir, relativamente aos mesmos utentes, 

prévia consulta médica no respectivo Centro de Saúde e referenciação por parte deste 

último. Nesse mesmo processo, o Conselho Directivo da ERS igualmente emitiu uma 

recomendação aos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, ao Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE e à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, 
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EPE, no sentido de promoverem o conhecimento e formação dos seus funcionários e 

colaboradores sobre os procedimentos de marcação de consultas de especialidade, 

por se ter constatado que nessas instituições era prestada informação errada ou 

incompleta quanto à possibilidade de marcação de consultas de especialidade sem 

referenciação pelo Centro de Saúde. 

Finalmente, a ERS emitiu uma recomendação, no âmbito do processo ERS/001/09, 

dirigida à ARS do Centro, no sentido de efectuar as diligências, designadamente a 

implementação da Rede de Referenciação Hospitalar de Nefrologia, que permitissem 

minimizar o incómodo causado aos utentes do distrito de Leira com necessidades de 

assistência de Nefrologia resultante do fim de uma consulta convencionada com um 

médico nefrologista, e da inexistência da especialidade de Nefrologia no Hospital de 

Leiria e no Centro Hospitalar das Caldas da Rainha.  

 

Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde Primários do SNS 

Durante o ano de 2008, a ERS realizou o “Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde 

Primários do SNS”, com o propósito de avaliar o grau de acesso, e as eventuais 

desigualdades existentes no acesso aos cuidados primários, nas suas diferentes 

componentes, nomeadamente no que toca à adequação da oferta de médicos de 

família às necessidades das populações, às dificuldades sentidas pelos utentes 

resultantes do processo administrativo para a atribuição de um médico de família, à 

adequação das condições de acolhimento dos utentes nos locais de prestação de 

cuidados primários e dos horários de funcionamento dos serviços. 

Uma versão preliminar do relatório do estudo foi apresentada e discutida num 

seminário subordinado ao tema, organizado pela ERS já em Fevereiro de 2009, e 

reservado a entidades com interesse e responsabilidades no sector. O resultado da 

discussão durante o seminário foi levado em conta na redacção da versão final do 

relatório, publicada, juntamente com o respectivo sumário executivo, no website da 

ERS. 

Como se pôde concluir do estudo, os cuidados de saúde primários encontram-se 

próximos dos utentes, já que a população residente fora do alcance de um Centro de 

Saúde ou extensão (a mais de 30 minutos) não chega a representar 0,03% da 

população de Portugal continental. No que toca à dimensão capacidade, verificou-se 
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um rácio de 6,39 médicos nos Centros de Saúde por 10.000 habitantes, dotação que 

está em linha com o verificado nos países desenvolvidos com padrões inferiores de 

capacidade. No que toca às dimensões da adequabilidade e da aceitabilidade, com 

base nas respostas dos 1.031 utentes inquiridos em 101 Centros de Saúde de todo o 

território continental, concluiu-se que a maioria dos utentes está globalmente satisfeita 

com o acesso aos Centros de Saúde do SNS, sem prejuízo de se terem detectado 

alguns aspectos menos positivos, como a baixa percentagem de utentes que marcou a 

sua consulta por telefone, e algum desconhecimento dos utentes relativamente ao 

funcionamento dos serviços dos Centros de Saúde. 

Tomando em consideração todas as dimensões do acesso estudadas, conclui-se que 

os distritos onde haverá menor facilidade de acesso aos cuidados de saúde primários 

concentram-se sobretudo no Norte do território continental (Vila Real, Bragança e 

Viseu), sendo Faro, Coimbra e Castelo Branco os distritos onde haverá maior 

facilidade de acesso. 

. 

Caracterização do Acesso dos Utentes a Consultas de Cardiologia 

O estudo de “Caracterização do Acesso dos Utentes a Consultas de Cardiologia”, 

inserido no âmbito das atribuições da ERS de assegurar o direito de acesso universal 

e equitativo aos serviços de saúde, teve como objectivo analisar as dimensões 

espaciais do acesso, nomeadamente as dimensões proximidade e capacidade. Este 

estudo foi realizado durante o ano de 2008, tendo uma versão preliminar sido remetida 

a entidades com interesse no sector solicitando-se comentários. Já em 2009 foi 

preparada a versão final do estudo e publicada no website da ERS. 

No que se refere à dimensão proximidade, constatou-se que o alcance dos 

estabelecimentos com consultas de Cardiologia era de aproximadamente 30 minutos e 

estimou-se a proximidade à rede global de oferta de consultas de Cardiologia em 94%, 

uma vez que se verificou que cerca de 6% da população de Portugal continental 

residia a mais de 30 minutos de um estabelecimento com estas consultas. 

Relativamente à dimensão capacidade, definiu-se o rácio do número de médicos dos 

estabelecimentos de Cardiologia por 10.000 habitantes como sendo o indicador da 

capacidade de resposta da rede de oferta de consultas de Cardiologia. Verificou-se 

que as zonas onde a capacidade era menor eram as regiões de Ponte de Sôr, Seia, 
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Sertã, Chaves, Coruche e Portalegre. Constatou-se igualmente que não parecia existir 

ajustamento da oferta às necessidades da população decorrentes da sua estrutura 

demográfica em termos de idade e sexo, duas características que, pela forte 

associação à taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório que 

demonstram, constituem um bom indicador da procura potencial de consultas de 

Cardiologia. 

 

Estudo sobre os Conceitos de Serviço de Urgência e Serviço de Atendimento 

Permanente em Estabelecimentos Não Públicos 

A ERS iniciou no ano de 2008, um estudo sobre “os conceitos de serviço de urgência 

e serviço de atendimento permanente em estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde não públicos”, que se anunciam como “serviços de urgência” ou “serviços de 

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

Visava-se, no essencial, analisar os concretos serviços e formas de provimento 

disponibilizados aos utentes. 

O estudo, que levou em consideração todas as diligências efectuadas pela ERS, 

nomeadamente junto de 74 prestadores dos sectores privado e social, concluiu que os 

serviços de urgência e de atendimento permanente prestados por entidades não 

públicas empregam indiscriminadamente os diversos termos técnicos para apresentar 

serviços que nem sempre correspondem àquilo a que comummente se associa aos 

mesmos, de onde resulta um défice de informação para aos utentes. 

Verifica-se assim a necessidade de uma clarificação dos conceitos em questão para 

aplicação pelas unidades não públicas de saúde, a qual poderá passar pela utilização, 

por parte das entidades não públicas, dos conceitos de serviços de urgência e de 

serviço de atendimento permanente com o significado que lhes é atribuído nos 

estabelecimentos do SNS. Assim, deveriam ser estabelecidos os critérios, qualitativos 

e quantitativos, que permitissem a diferenciação, por estabelecimento de diferentes 

níveis, dos serviços de urgência privados, para que os utentes pudessem 

antecipadamente conhecer dos diferentes níveis de resposta a situações de urgência 

médica disponibilizados nos diferentes serviços de urgência privados. 

Em face destas conclusões, foi o estudo transmitido à Administração Central do 

Sistema de Saúde, I.P., de forma a que as conclusões contidas no mesmo fossem 
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consideradas na elaboração da Regulamentação prevista no artigo 25.º do Decreto-Lei 

n.º 279/2009, de 6 de Outubro, e na qual deverão ser concretizados os conceitos e 

requisitos dos serviço de urgência e dos serviços de atendimento permanente em 

unidades não públicas. 

 

Outros estudos 

Em 2009 a ERS elaborou dois relatórios semestrais de Acompanhamento do 

Acesso dos Utentes a Cirurgias, efectuadas através do Sistema de Integrado de 

Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que permitiram concluir que o acesso nesta 

área tem tido uma evolução positiva, apesar de subsistirem alguns pontos negativos, 

como a continuação da existência de utentes na lista de inscritos para cirurgia com 

tempos de espera superiores aos tempos máximos, e, em particular, o aumento do 

número de utentes clinicamente ou socialmente intransferíveis que tem esperado mais 

do que os tempos máximos de resposta garantidos. 

No âmbito do estudo das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, em 2009 

realizou-se o estudo de Caracterização do Acesso dos Utentes a Consultas de 

Medicina Geral e Familiar (MGF), que teve como objectivo analisar o acesso dos 

utentes às consultas em estabelecimentos não públicos, de forma a complementar o 

“Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde Primários do SNS”, que havia sido 

realizado pela ERS em 2008. No relatório deste estudo descreve-se a estrutura da 

oferta de consultas na área de MGF e apresenta-se a avaliação do acesso a consultas 

não públicas de MGF. O acesso dos utentes a consultas de MGF em 

estabelecimentos não públicos foi analisado em cinco dimensões, em que se agrupam 

as principais barreiras enfrentadas pelos utentes quando pretendem aceder a serviços 

de saúde: a proximidade, a capacidade, a aceitabilidade, a adequabilidade e o esforço 

financeiro. Uma primeira versão do estudo foi concluída no final de 2009, e remetida 

no início de 2010 a entidades com interesse no sector com vista à recolha de 

comentários e sugestões relevantes sobre a matéria em apreço. Ainda durante o 

primeiro semestre de 2010 será finalizada e publicada a versão final do estudo, já 

considerando os comentários entretanto recebidos. 

O estudo de Caracterização do Acesso dos Utentes a Cuidados de Pediatria teve 

início em 2009, tendo a versão preliminar do relatório incluído uma análise do acesso 

a consultas da especialidade de pediatria e do acesso às urgências pediátricas. O 

objectivo foi comparar o mapa de oferta destes cuidados de saúde de pediatria com as 
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necessidades dos utentes e avaliar as eventuais assimetrias regionais no acesso. A 

versão preliminar do estudo foi concluída em Dezembro de 2009, devendo a versão 

final ser concluída durante 2010. 

 

2.2.3. Indução artificial da procura 

Num contexto de assimetrias de informação entre os diversos agentes intervenientes 

na prestação de cuidados de saúde em que predomina o financiamento por terceiros 

(entidade diferente do prestador e do utente), poderá ocorrer, em determinadas 

circunstâncias, um consumo de cuidados de saúde excessivo relativamente às reais 

necessidades das populações. O consumo excessivo pode resultar do comportamento 

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, nos termos da alínea c) do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, 

de 27 de Maio, prevenir e punir as práticas de indução artificial da procura de cuidados 

de saúde. Neste âmbito, a ERS tem vindo a abrir processos de inquérito a partir de 

todas as reclamações ou exposições, de utentes ou profissionais, onde possa estar 

em causa a indução artificial da procura de cuidados de saúde, e a implementar um 

modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas de indução artificial da 

procura. 

  

Processos de inquérito relativos a questões de indução de procura 

Apenas em 3 processos de inquérito, no período 2006-2009, foram identificados 

indícios de indução artificial de procura de cuidados de saúde suficientemente fortes 

para determinar a abertura de processos de contra-ordenação, nos termos da lei. O 

reduzido número de situações identificadas deverá resultar da própria natureza do 

fenómeno a regular. Sendo a indução artificial da procura de cuidados de saúde 

potenciada pela assimetria de informação entre prestador e utente, é provável que só 

muito raramente o utente se aperceba da indução, pelo que o número de reclamações 

e exposições sobre este assunto é muito reduzido. 
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Ainda assim, durante o ano de 2009, e em resultado de exposições e reclamações de 

utentes recebidas pela ERS, procedeu-se à abertura de três processos de inquérito 

onde poderiam estar em causa práticas de indução artificial da procura, se bem que, 

em alguns casos, associadas a outras questões também relacionadas com os direitos 

de acesso e liberdade de escolha nos serviços de saúde. 

Um primeiro processo de inquérito resultou de uma exposição de uma utente que 

denunciava ter-lhe sido efectuada uma ecografia morfológica em vez da ecografia 

obstétrica prescrita pela sua médica assistente. Durante a investigação concluiu-se 

que existiam sérios indícios de se estar perante uma situação efectiva de indução 

artificial da procura, uma vez que foi executado e facturado à utente em questão um 

acto distinto daquele que lhe havia sido prescrito pela sua médica assistente. Nesse 

sentido, o Conselho Directivo da ERS procedeu à abertura de um processo de contra-

ordenação, que se encontra actualmente em curso, por prática de indução artificial de 

procura de cuidados de saúde, a qual constitui, nos termos do disposto na alínea b) do 

n.º 2 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, contra-ordenação 

punível com coima de € 1500 a € 44 891,81. 

No processo n.º ERS/010/08, em que era parte a CLIUNI – Clínica Unida, S.A. 

analisou-se uma situação que poderia configurar uma situação idêntica de realização 

de uma ecografia morfológica em vez da ecografia obstétrica que tinha sido prescrita. 

Sucede que se constatou, no caso concreto, uma impossibilidade de ter sido realizada 

à utente, atento o seu estadiamento de gestação e desenvolvimento do feto, um 

exame de ecografia morfológica, pelo que se concluiu que o prestador não incorreu na 

prática de um comportamento de indução artificial da procura. No entanto, o prestador 

fez uso da nomenclatura “ecografia morfológica múltipla” para assim facturar à utente 

um valor de € 61.00 ao invés do valor de € 40,00 que corresponderia à nomenclatura 

“ecografia obstétrica”. O que, ainda assim, representou uma violação grosseira dos 

direitos e interesses da utente, designadamente financeiros, e que à ERS coube 

acautelar e fazer cessar, designadamente através da emissão de uma instrução e da 

qual resultou a devolução à utente do preço cobrado em excesso.  

No terceiro processo, o utente alegava que o prestador tinha efectuado e facturado um 

exame oftalmológico (topografia corneana) desnecessário, mas da análise efectuada 

concluiu-se que a realização de tal exame era justificável. 
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Modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas de indução artificial da 

procura 

No âmbito das suas atribuições, a ERS vem desenvolvendo um modelo de 

monitorização e detecção de práticas sistemáticas de indução artificial da procura. De 

modo semelhante ao modelo de monitorização de práticas de discriminação ou 

rejeição infundada de utentes, a colocação em prática do modelo de monitorização e 

detecção de práticas sistemáticas de indução artificial da procura, definido em 2007, 

compreende as fases de recolha de informação sobre a actividade dos prestadores, 

particularmente ao nível da componente específica a monitorizar, de análise da 

informação de acordo com a metodologia definida no modelo, e finalmente, de 

intervenção regulatória que se justifique a partir das conclusões da análise efectuada. 

Em 2008, o modelo de monitorização de práticas sistemáticas de indução artificial da 

procura foi aplicado à realização de partos normais ou por cesariana. Através de um 

conjunto de análises estatísticas baseadas na caracterização da distribuição do 

indicador número de partos por cesariana no total de partos (utilizando-se medidas de 

localização central e de dispersão), e também com recurso a técnicas de clustering, 

pôde identificar-se um conjunto de hospitais que vêm revelando um perfil de escolha 

de partos por cesariana sistematicamente elevado relativamente aos demais hospitais, 

e em sentido oposto, outro conjunto de hospitais que sistematicamente vêm 

apresentando as mais baixas proporções de partos por cesariana. 

Com o intuito de se averiguar quais os motivos para as diferenças encontradas na 

prática clínica ao nível dos nascimentos, em 2009 a ERS confrontou os hospitais que 

revelaram um comportamento sistematicamente desviante dos demais hospitais com a 

evidência estatística que os colocava nessa posição, no sentido de poderem 

apresentar eventuais explicações. Esta abordagem consiste na terceira fase de 

implementação do modelo de monitorização. A generalidade das respostas recebidas 

apresentava argumentos satisfatórios na explicação do perfil assistencial encontrado, 

com a excepção de um estabelecimento hospitalar, que apresenta como factor 

originador de uma taxa de incidência de cesarianas elevada o grande número de 

induções de parto resultantes da admissão no hospital de parturientes acompanhadas 

nos consultórios privados dos médicos do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia daquele 

hospital. Pese embora se tratar de uma questão do foro deontológico relativo ao 

exercício profissional dos médicos, e portanto, fora do âmbito de actuação da ERS, o 

Conselho Directivo da ERS determinou que se mantivesse um acompanhamento 
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especial da situação junto do hospital, no sentido de garantir que os direitos e 

interesses das utentes não são lesados. 

 

Estudo sobre os efeitos da venda de “cartões de saúde” 

Em face da constatação de um crescente volume de queixas e exposições, da parte 

de utentes, profissionais de saúde e outras entidades, relativamente a temáticas 

relacionadas a adesão/subscrição dos denominados “cartões de saúde”, decidiu a 

ERS realizar um estudo sobre os eventuais efeitos na procura de cuidados de saúde 

da venda destes “cartões de saúde”. 

Concretamente, o estudo iniciado em 2009 visava analisar os eventuais efeitos da 

adesão/subscrição dos “cartões de saúde” na procura de cuidados de saúde, 

designadamente, no que concerne ao surgimento de fenómenos de indução artificial 

da procura motivada pelos prestadores e de excesso de consumo motivado pelos 

utentes (risco moral). No decurso do ano de 2009, procedeu-se ao levantamento e 

análise de toda a legislação existente que enquadra a temática dos “cartões de 

saúde”, designadamente legislação e regulamentação sobre cláusulas contratuais 

gerais, direito à informação do consumidor/utente e seguros de saúde, o que permitirá 

a detecção de eventuais insuficiências e lacunas ao nível de enquadramento legal e 

regulatório. Procedeu-se igualmente ao levantamento da casuística conhecida pela 

ERS, que permitiu identificar alguns dos principais exemplares de “cartões de saúde” 

oferecidos aos utentes de cuidados de saúde, e também à análise preliminar das 

cláusulas contratuais propostas por cada uma das entidades. 

Os resultados da avaliação preliminar e a dimensão e relevância das matérias 

suscitadas conduziram à reestruturação da abordagem inicialmente prevista, 

implicando por isso o deferimento da conclusão do estudo para o ano de 2010. 
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2.3. Regulação das relações económicas com 

operadores 

2.3.1. Promoção da concorrência 

Nos termos da alínea f) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, é 

objectivo de regulação da ERS defender a concorrência nos segmentos abertos ao 

mercado e colaborar com a Autoridade da Concorrência (AdC) na prossecução das 

suas atribuições relativas a este sector. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do art. 38.º, identificar os mercados 

relevantes que apresentam características específicas sectoriais, designadamente 

definir os mercados geográficos, em conformidade com os princípios do direito da 

concorrência, velar pelo respeito da concorrência nas actividades abertas ao mercado 

sujeitas à sua jurisdição, e colaborar com a AdC no desempenho das suas atribuições. 

 

Colaboração com a Autoridade da Concorrência 

A AdC tem solicitado, sempre que necessário, a intervenção ou pronúncia da ERS 

relativamente a diferentes questões, nos termos da lei. Refira-se que a AdC deve 

proceder ao reenvio para a ERS de denúncias por si recebidas e que considere como 

sendo da competência desta Entidade, bem como deve obrigatoriamente solicitar 

parecer à ERS em processos por práticas restritivas da concorrência ou de 

concentrações de empresas que sejam relativos a prestadores de cuidados de saúde. 

Neste contexto, durante 2009 a AdC solicitou parecer à ERS sobre a operação de 

concentração com a referência Ccent 19/2009 – Cliria / Clínica de Oiã, que consistia 

na aquisição do controlo exclusivo da Clínica Central de Oiã, S.A. pela Cliria – Hospital 

Privado de Aveiro, S.A.. Em face da análise realizada, a ERS foi de parecer que da 

operação de concentração não resultariam preocupações, com excepção do seu 

potencial impacto ao nível dos serviços de atendimento permanente. Ora, ainda que 

tal questão não revestisse gravidade suficiente para merecer uma apreciação negativa 

relativamente à concretização da operação, a ERS fez notar no seu parecer, todavia, 

que a escassez de oferta de serviços de atendimento médico permanente na área 
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geográfica relevante justificava que se garantisse uma não diminuição da oferta destes 

serviços em resultado da operação de concentração em apreço. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de concorrência 

Com o objectivo de velar pelo respeito da concorrência nas actividades abertas ao 

mercado sujeitas à sua jurisdição, a ERS procedeu a abertura de 11 processos de 

inquérito, no período de 2006 a 2009, sobre situações em que existiam indícios de 

práticas que poderiam limitar o grau de concorrência nos mercados. Dos 9 processos 

entretanto terminados (82% do total), resultaram a emissão de uma instrução e de três 

pareceres. Os restantes 5 processos terminaram devido a ausência de prova dos 

factos alegados (1), à falta de colaboração do exponente (2) ou porque a situação 

entretanto ficou resolvida (2 processos, mantendo-se, num caso, o acompanhamento 

da actuação do prestador visado). 

Tabela 7 – Processos de inquérito relativos a concorrência 

 
 

2006 2007 2008 2009 Total do 
período 

Número de processos 4 0 4 3 11 
Peso no total de processos 3,5% 0,0% 4,4% 2,7% 2,7% 

Especificamente durante o ano de 2009, foram abertos 3 processos de inquérito, e 

tratado um outro que transitou de 2008, tendo sido concluídos 2 desses processos. 

Num caso foi elaborado um parecer e num outro, emitida uma instrução. 

Assim, no âmbito do processo de inquérito n.º ERS/035/09, foi elaborado um parecer 

solicitado por um prestador de cuidados de saúde da área da imagiologia relativo à 

forma de actuação de alguns prestadores concorrentes que celebravam acordos de 

colaboração com clínicas para marcação de exames aos utentes destas. Em tal 

processo concluiu-se que, nada obstando, à luz dos objectivos de regulação 

cometidos à ERS, à colaboração entre prestadores de cuidados de saúde visando o 

encaminhamento de utentes de outros prestadores, deveriam sempre ser acautelados 

de forma expressa, na celebração e execução de tais tipos de colaboração: os direitos 

e interesses legítimos dos utentes, em especial, o princípio da não discriminação e a 

garantia do direito de acesso aos cuidados de saúde, designadamente, a utentes do 

SNS e beneficiários de subsistemas de saúde com os quais os prestadores tenham 

celebrado convenções que prevejam uma cláusula de não discriminação; a liberdade 
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de escolha dos utentes nas unidades de saúde privadas, salvaguardando-se, 

nomeadamente, uma total informação do utente e a transparência na relação com o 

prestador; e, que a assimetria de informação e o regime de determinação do valor da 

remuneração a pagar entre prestadores por motivos de tal colaboração não se 

traduzem num incentivo à prescrição e indução de cuidados de saúde. 

No processo de inquérito n.º ERS/084/08, o Conselho Directivo da ERS deliberou 

emitir uma instrução à SMILE UK Limited – Sucursal em Portugal no sentido de dever 

identificar-se sempre e, designadamente, em todos os meios publicitários que utilize 

para divulgar a prestação dos cuidados de saúde, de forma completa, exacta e não 

confundível com quaisquer outros prestadores de cuidados de saúde cuja designação 

inclua também o elemento “SMILE”, devendo deixar de utilizar, isoladamente, as 

expressões “Clínica Dentária SMILE” e “Clínicas SMILE”. O processo permitiu concluir 

que a publicidade realizada pela SMILE UK Limited – Sucursal em Portugal era 

enganosa, por ser confundível com outras clínicas que utilizam o nome “Smile”, o que 

colocava em crise quer os princípios de verdade e transparência inerentes à relação 

utente/prestador, quer o princípio da liberdade de escolha nas unidades de saúde 

privadas. 

 

Estudo sobre a Concorrência no Sector da Prestação de Serviços de Saúde Oral 

Ainda em 2008 a ERS iniciou um estudo de avaliação das condições actuais e 

desejáveis de concorrência no sector da prestação de serviços de saúde oral, estudo 

este onde se abordou de forma aprofundada uma série de questões relativas ao grau 

de concorrência dos mercados regionais de serviços de saúde oral, designadamente, 

a definição, estrutura e concentração dos mercados relevantes, os preços praticados 

pelos prestadores, e os principais limites à concorrência no sector, nomeadamente as 

condicionantes do comportamento dos consumidores e prestadores, a disponibilidade 

de recursos humanos, o licenciamento e as convenções. 

Tendo sido concluído nesse ano todo o trabalho analítico, uma versão preliminar do 

estudo foi enviada já em 2009 a um conjunto de entidades com interesse no sector, 

solicitando-se o seu comentário e sugestões. As conclusões do estudo, bem como 

todos os comentários recebidos, foram analisados pelo Conselho Directivo da ERS, 

tendo-se publicado a versão final do estudo no website da ERS. 
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Em linhas gerais, a análise realizada permitiu concluir que os mercados de serviços de 

saúde oral são geralmente concorrenciais e que o mecanismo de preços apresenta um 

funcionamento regular. Todavia, o grau de variabilidade nos preços praticados sugere 

que os mercados de saúde oral em Portugal apresentam características que permitem 

classificá-los como mercados de concorrência monopolística. Essa concorrência 

monopolística surge associada a assimetrias de informação que limitam a capacidade 

de escolha dos utentes. Identificaram-se ainda diferenças de práticas clínicas dos 

prestadores de cuidados de saúde oral mediante a entidade financiadora dos serviços, 

que ocorrem em situações em que determinados actos são relativamente melhor 

remunerados face a outros. 

 

Estudo Sobre a Concorrência no Sector dos Meios Complementares de 

Diagnóstico de Cardiologia 

Em 2008 foi concluído o estudo de avaliação das condições actuais e desejáveis de 

concorrência no sector dos meios complementares de diagnóstico (MCD) de 

cardiologia, inserido nas atribuições da ERS relativamente à defesa da concorrência 

nos segmentos abertos ao mercado. Já em 2009, o estudo foi remetido a um conjunto 

de entidades com interesse no sector, a fim de recolher os seus comentários e 

sugestões, tendo os contributos recebidos sido integrados na versão final do estudo, 

que se encontra publicada no website da ERS. 

Constatou-se que dos 30 mercados geográficos relevantes com prestadores não 

públicos identificados, 19 eram mercados com alta concentração, seis eram 

moderadamente concentrados e cinco eram mercados com baixa concentração. Por 

sua vez, a consideração de 23 grupos empresariais detentores de 60 entidades alterou 

o nível de concorrência em cada mercado. Quando as relações de grupo foram 

consideradas, concluiu-se que o número de mercados com alta concentração elevou-

se para 20, tendo sido sete os mercados moderadamente concentrados e três os 

mercados com baixa concentração. Tanto na análise efectuada ao nível das entidades 

como na análise que considera os grupos empresariais, constatou-se que a maior 

parte dos mercados concentrados se encontrava nas regiões do Algarve, Alentejo e 

Centro.  

No que se refere à análise de eventuais barreiras à actividade de prestação de MCD 

de cardiologia, observou-se que 58% dos prestadores convencionados considerados 
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no estudo eram convencionados com o SNS, sendo que a maior parte dos mercados 

geográficos com elevadas taxas de entidades convencionadas se concentrava nas 

regiões do Centro e do Alentejo. 

Em conclusão, o grau de concorrência actual e potencial nos mercados do sector dos 

MCD de cardiologia é relativamente reduzido na maioria das regiões, particularmente 

quando se consideram as relações de grupos empresariais. Constatou-se igualmente 

que a necessidade de obtenção de convenções com os principais financiadores 

representa uma barreira à entrada nos mercados de MCD de cardiologia passível de 

reduzir a pressão concorrencial dos mercados deste sector. 

 

Outros estudos 

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 os mercados relevantes na prestação de cuidados de 

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

Neste sentido, a ERS vem desde 2006 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.  

Durante 2009, a ERS elaborou um documento técnico, intitulado Levantamento e 

Definição de Mercados Relevantes no Sector da Prestação de Serviços de 

Saúde, onde se descreve o conjunto de metodologias em que vem assentando a 

definição de mercados relevantes na Saúde, e onde se reúne todo o conhecimento 

que vem sendo produzido desde 2006, quer pela ERS, quer por outras entidades, 

relativamente à definição de mercados relevantes no sector de prestação de cuidados 

de saúde. Este documento consistirá num guia técnico para a realização de avaliações 

concorrenciais, que se procurará que assente no estado da arte da análise económica 

dos mercados e da concorrência, sendo por isso um trabalho de natureza dinâmica. 

O Estudo Sobre a Concorrência no Sector da Prestação de Serviços de 

Ginecologia/Obstetrícia tem por objectivo a análise da concorrência existente entre 

os prestadores de consultas de ginecologia/obstetrícia, bem como na prestação de 

serviços de obstetrícia associados à realização de partos, e ainda a análise de 
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eventuais limites à concorrência nos mercados de serviços de ginecologia/obstetrícia. 

Este estudo será concluído durante 2010. 

 

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 entre os diversos intervenientes, 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. 

Nos termos da alínea d) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, é 

objectivo da ERS velar pela legalidade e transparência das relações económicas entre 

todos os agentes do sistema. Para efeitos deste objectivo, incumbe à ERS, nos termos 

do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio: elaborar estudos e emitir 

recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos da economia da 

saúde, incluindo no que respeita ao acesso à actividade e às relações entre o SNS e 

os operadores privados, tendo em vista o fomento da transparência, da eficiência e da 

equidade do sector, bem como a defesa do interesse público e dos interesses dos 

utentes; pronunciar-se e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes ao 

regime das convenções, bem como sobre os contratos de concessão e de gestão e 

outros que envolvam actividades de concepção, construção, financiamento, 

conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços de saúde; elaborar 

estudos e emitir recomendações sobre a organização e o desempenho dos serviços 

de saúde do SNS; pronunciar-se e emitir recomendações sobre os requisitos e as 

regras relativos aos seguros de saúde e cooperar com a respectiva entidade 

reguladora na sua supervisão; e pronunciar-se sobre o montante das taxas e preços 

de cuidados de saúde administrativamente fixados, ou estabelecidos por convenção 

entre o SNS e entidades externas, e velar pelo seu cumprimento. 
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Processos de inquérito relativos a questões de relações económicas 

Entre 2006 e 2009, a ERS procedeu à abertura de um total de 110 processos de 

inquérito relativos à situações enquadráveis na temática da regulação das relações 

económicas que se estabelecem entre prestadores, utentes e entidades financiadoras. 

Um pouco mais de metade destes processos relacionavam-se com a existência e 

celebração de acordos ou convenções pelos prestadores de cuidados de saúde com 

as diversas entidades financiadoras dos utentes (SNS, ADSE e outros subsistemas, e 

ainda seguros de saúde), e os restantes eram relativos a questões de transparência 

nas relações económicas entre prestadores e utentes, das quais se realça a das 

irregularidades na facturação de serviços de saúde aos utentes. 

Do tratamento dos processos sobre acordos e convenções resultou, no período 

referido, a emissão de 10 instruções, 5 pareceres e 3 recomendações, enquanto no 

caso dos processos sobre transparência nas relações económicas entre prestadores e 

utentes, contam-se 13 instruções, 2 recomendações e um parecer. Além destes, 

outros 59 processos dos temas em análise foram concluídos, de diversas formas: 18 

processos com situação resolvida, 22 por ausência de prova dos factos, 4 por falta de 

colaboração do exponente, 5 por a reclamação não ter fundamento, 7 por 

incorporação em outros processos e 3 por elaboração de um estudo. No total, foram já 

terminados 93 processos daqueles 110. 

Tabela 8 – Processos de inquérito relativos a relações económicas 

 2006 2007 2008 2009 Total  

Acordos e convenções      
   Número de processos 13 18 12 16 59 
   Peso no total de processos 11,5% 19,8% 13,2% 14,2% 14,5% 

Transparência       
   Número de processos 11 10 15 15 51 
   Peso no total de processos 9,7% 11,0% 16,5% 13,3% 12,5% 

No decurso do ano de 2009, foram abertos 31 processos de inquérito relativos à 

regulação das relações económicas (16 processos sobre acordos ou convenções e 15 

sobre a transparência nas relações económicas), tendo sido igualmente tratados 

outros 9 processos que transitaram de 2008. 

Dos processos de inquérito relacionados com acordos ou convenções, foram já 

terminados 12 em 2009, dos quais 4 deram lugar à emissão de uma instrução por se 

ter verificado um incumprimento pelos prestadores em causa das normas ou das 
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convenções celebradas para a prestação de cuidados de saúde. Num desses 

processos houve lugar à emissão de uma recomendação, em dois processos a ERS 

emitiu pareceres e os restantes 5 foram arquivados, por não se ter concluído pela 

verificação de uma qualquer violação dos princípios que à ERS incumbe assegurar ou 

por a situação ter ficado resolvida durante a pendência do processo. 

No âmbito do processo de inquérito n.º ERS/003/09, o Conselho Directivo da ERS 

emitiu uma instrução dirigida a Clínica J. M. Covas Lima, Lda. no sentido de esta 

apresentar à ERS o conjunto de diligências adoptadas e a adoptar, com 

correspondentes calendarizações e submetidas à apreciação da ARS Alentejo e 

restantes entidades competentes, que se afigurassem adequadas a garantirem a 

efectiva não utilização por qualquer entidade terceira, seja directa ou indirectamente e 

independentemente da forma para tanto utilizada, da convenção detida com o SNS, e 

ainda no sentido de apenas serem apresentados a pagamento às entidades 

competentes, no âmbito e ao abrigo da convenção com o SNS, os serviços efectiva e 

realmente prestados pela(s) entidade(s) convencionada(s) e não por quaisquer outras 

entidades, independentemente de quaisquer acordos de prestação de serviços ou de 

cedência de pessoal, equipamentos ou instalações que a(s) mesma(s) possua(m) com 

outras entidades.  

No processo de inquérito n.º ERS/005/09, relativo à utilização indevida por terceiros (in 

casu, o Hospital da Misericórdia de Paredes) de convenção com o SNS detida por 

outrem (in casu, o ICN - Instituto de Cardiologia do Norte, Lda.), o Conselho Directivo 

da ERS emitiu uma instrução dirigida ao ICN – Instituto de Cardiologia do Norte, Lda. 

no sentido de apenas utilizar a convenção por si detida para a prestação de cuidados 

de saúde na área de cardiologia nas instalações convencionadas, e de não permitir a 

utilização por qualquer entidade terceira, seja directa ou indirectamente e 

independentemente da forma para tanto utilizada, da convenção detida com o SNS. 

Igualmente foi emitida uma instrução ao Hospital da Misericórdia de Paredes, SA no 

sentido de não pode fazer uso, em qualquer situação, de convenção com o SNS, ou 

com qualquer outro subsistema ou seguro de saúde, detida por uma entidade terceira, 

nomeadamente pelo ICN, e de não divulgar, por qualquer meio, possuir acordos ou 

convenções com o SNS para a prestação de cuidados de saúde, nem tampouco com 

quaisquer outros subsistemas públicos ou privados, com os quais não possua 

efectivamente acordo ou convenção. 
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Já no que se refere ao processo n.º ERS/054/08, relativa a uma questão idêntica à 

vinda de apresentar e em que eram partes as entidades Zelaprasi - Clínica Médica, 

Lda. e a Certicomum, Lda., o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução dirigida 

às referidas entidades no sentido de não publicitarem a detenção de acordos ou 

convenções que efectivamente não sejam possuidoras e de garantirem a veracidade, 

integridade e completude da informação prestada aos utentes, designadamente 

garantindo a identificabilidade autónoma de cada um dos prestadores de cuidados de 

saúde.  

No processo de inquérito n.º ERS/089/08 a exponente, ANADIAL – Associação 

Nacional de Centros de Diálise, trouxe ao conhecimento da ERS que o Hospital de 

São João, EPE vinha colocando dificuldades à celebração de protocolos funcionais de 

articulação com as unidades de diálise privadas em fase de adesão à convenção com 

o SNS. Tendo-se apurado que tal prática limitava a necessária coordenação entre as 

instituições hospitalares integradas no SNS e as unidades privadas de diálise e 

coarctava o direito de acesso universal e igual a todas as pessoas ao serviço público 

de saúde, a ERS deliberou instruir o Hospital de São João no sentido de proceder à 

celebração de protocolos de articulação com as unidades privadas de diálise que tal 

solicitassem no âmbito de processos de licenciamento, não devendo, no caso das 

unidades de diálise com as quais já existissem protocolos de articulação, impor 

quaisquer constrangimentos ou condições à manutenção do protocolo até então 

vigente, além daqueles que resultassem da necessidade de revisão de aspectos 

estritamente técnicos, médicos, científicos e funcionais. 

No processo n.º ERS/069/08, aberto na sequência de uma exposição da ANAUDI – 

Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem, foi analisada a 

situação de algumas ARS, designadamente a ARS Lisboa e Vale do Tejo, que vinham 

recusando o pagamento de exames de Eco-Doppler, em virtude de tais actos não 

constarem da tabela anexa à convenção do SNS para a área da radiologia. Em tal 

processo, o Conselho Directivo da ERS deliberou emitir uma recomendação dirigida à 

Administração Central do Sistema de Saúde, IP, no sentido de “[…] no decurso do 

processo de harmonização da nomenclatura utilizada na tabela de convencionados 

relativamente à que é seguida na tabela de preços praticados pelo SNS, ser 

devidamente ponderada a efectiva capacidade de resposta actual das instituições e 

serviços integrados no SNS, para a prestação de tais actos ou exames, 

designadamente o acto que aqui se vem analisando (eco-doppler dos membros 

inferiores), e caso essa capacidade de resposta não esteja garantida, deverão tais 



 

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE REGULATÓRIA 2009   50 

actos ou exames, onde se incluem os exames de eco-doppler, ser incluídos na tabela 

de preços dos actos convencionados.”. 

Na sequência de uma exposição do Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas a 

ERS realizou um parecer, no âmbito do processo n.º ERS/047/08, sobre um conjunto 

de questões suscitadas relativamente às relações contratuais estabelecidas entre os 

prestadores de serviços de saúde oral e as entidades financiadoras de serviços, e à 

qualidade dos serviços e transparência da informação prestada aos utentes e 

liberdade de escolha por parte destes. A ERS concluiu não existir qualquer 

necessidade de intervenção regulatória relativamente a supostas cláusulas de 

exclusividade estabelecidas em contratos celebrados pelos prestadores com vista à 

prestação de cuidados de saúde a utentes segurados de entidades seguradoras, nem 

quanto à alegada existência de qualquer limitação aos actos concretos para prestação 

dos cuidados de saúde oral que os utentes necessitassem em função da entidade 

financiadora. Também não se verificou nenhum indício ou evidência de limitação do 

dever de esclarecer o doente sobre os tratamentos necessários e, igualmente, sobre o 

melhor tratamento disponível. 

Todavia, foi possível identificar a possibilidade relevante de ser explorada a assimetria 

de informação com alteração da prática clínica eventualmente em função de critérios 

financeiros, tendo-se verificado uma sensibilidade dos prestadores de cuidados de 

saúde na área da saúde oral aos preços praticados pelas entidades financiadoras dos 

utentes, e verificando-se igualmente que a diferença de prática clínica conduzirá à 

realização menos frequente de actos que têm uma remuneração relativa inferior e à 

realização mais frequente de actos que têm uma remuneração relativa mais elevada. 

Finalmente, sobre o possível impacto dos preços reduzidos (ou mesmo a custo zero) 

na qualidade dos serviços prestados aos utentes, verificou-se que apesar de existir, na 

tabela de uma das entidades financiadoras, um conjunto de actos com peso relevante 

na prestação de cuidados de saúde oral que devem ser prestados a custo zero, o 

preço médio de um pacote típico de serviços não divergia muito do preço pago por 

subsistemas, de onde resultou, então, a inexistência de uma preocupação 

individualizada quanto à qualidade dos actos prestados especificamente a utentes 

dessa entidade. 

Igualmente em resposta a uma exposição apresentada pelo Bastonário da Ordem dos 

Médicos Dentistas, relativa “à legalidade e à transparência da organização, estrutura e 

funcionamento do sistema de Convenção ADSE, nos moldes mantidos por décadas”, a 
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ERS emitiu um parecer, no âmbito do processo n.º ERS/044/09, onde conclui que se 

mantinham os fundamentos pelos quais a havia já procedido à emissão de quatro 

recomendações à ADSE, durante o ano de 2009, e que tinham por objecto instar a 

ADSE a verificar “que o acesso dos seus beneficiários à sua rede de convencionados 

não é prejudicado por dificuldades de funcionamento da mesma”, e “de forma 

imediata, adoptar as diligências necessárias à identificação completa das causas das 

dificuldades de funcionamento da sua rede de convencionados e implementar as 

medidas necessárias à cessação efectiva das mesmas”. Conclui, ainda, que a 

dificuldade de acesso dos prestadores de cuidados de saúde às convenções impostas 

pela ADSE, o próprio funcionamento das convenções após adesão às mesmas e a 

manifesta desactualização da Tabela de Comparticipações de Cuidados de Saúde de 

Regime Convencionado - Estomatologia e Próteses Estomatológicas, quer quanto aos 

valores pagos pela ADSE aos seus prestadores de cuidados de saúde 

convencionados, quer quanto à própria nomenclatura em que a mesma assenta, 

contribuem para as dificuldades de funcionamento da rede de convencionados da 

ADSE. Finalmente, foi a ERS de parecer que a resolução de tais causas se encontra 

integralmente na dependência da vontade e adopção urgente de acções consentâneas 

com um tal desiderato pela ADSE, sob pena de se vir a considerar que o subsistema 

não se encontra a cumprir a sua missão legalmente imposta de assegurar a protecção 

aos beneficiários nos domínios da promoção da saúde, prevenção da doença, 

tratamento e reabilitação.  

Dos processos de inquérito relacionados com questões de transparência nas relações 

económicas entre prestadores e utentes, foram terminados 13 em 2009, dos quais 3 

deram lugar à emissão de instrução por se ter verificado um incumprimento pelos 

prestadores em causa das normas ou das convenções celebradas para a prestação de 

cuidados de saúde. Num desses processos houve lugar à emissão de recomendação, 

e os restantes 9 foram arquivados. Dos 9 processos que foram arquivados, em 3 deles 

não se concluiu pela verificação de uma qualquer violação dos princípios que à ERS 

incumbe assegurar, em 5 a situação foi resolvida na pendência dos processos, e num 

outro verificou-se a falta de colaboração do exponente que impediu o prosseguimento 

das investigações. 

No processo n.º ERS/010/08, envolvendo a entidade CLIUNI – Clínica Unida, S.A., a 

que já foi feita referência supra (vide capítulo indução), o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma instrução à Cliuni – Clínica Unida, S.A. no sentido de garantir, de 

forma imediata, o integral e permanente cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 3.º 
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da Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, e assegurar o arquivamento e conservação de 

toda a informação de saúde, incluindo os dados clínicos registados, resultados de 

análises e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos, a qual é 

propriedade dos utentes. 

No processo n.º ERS/010/09, relativo a questões relacionadas com a transparência, o 

Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao Hospital CUF Descobertas, S.A. 

no sentido de respeitar integralmente o dever de informar todos os utentes, com 

antecedência, rigor e transparência, do valor dos actos, exames, consumíveis, bem 

como fármacos, que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados e cujo 

pagamento lhes seja exigível, bem como do dever respeitar o direito à quitação de 

todos os seus utentes, não procedendo à emissão de facturas posteriores ao momento 

da alta dos utentes, o qual só poderá ser afastado em situações excepcionais, 

objectivamente justificadas, devidamente identificadas e do conhecimento dos 

respectivos utentes. 

Por último, no processo n.º ERS/018/09, o Conselho directivo da ERS emitiu uma 

instrução dirigida ao Hospital de Santiago, SA no sentido de respeitar o direito à 

quitação integral e incondicional de todos os seus utentes que procedam à liquidação 

de todos os valores resultantes dos cuidados médicos recebidos, e que apenas em 

situações excepcionais, designadamente, em casos de prestação continuada de 

tratamentos médicos ou em outras situações particulares devidamente identificadas e 

do conhecimento dos respectivos utentes, poderia o Hospital de Santiago adoptar 

procedimentos que afastassem um tal direito à quitação integral e incondicional dos 

utentes. 

 

Parecer sobre preços das convenções do SNS 

No cumprimento do estabelecido na alínea e) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de Maio, durante 2009 a ERS pronunciou-se sobre o conteúdo do 

projecto de despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

que visava proceder à actualização anual dos preços da tabela de convencionados e à 

aprovação da respectiva harmonização da nomenclatura. 

Concretamente, nos termos do projecto analisado, o despacho visava alterar a 

classificação de actos para efeitos de pagamento e facturação no âmbito das 
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convenções no SNS e ainda o preço a pagar por cada um desses actos, justificando-

se estas alterações com a “enorme desactualização dos códigos da nomenclatura que 

integram os contratos de convenção em vigor” e “as assimetrias existentes entre, por 

um lado, as tabelas de preços para as entidades com convenção e, por outro, as 

tabelas de preços utilizadas pelos estabelecimentos e serviços do SNS”. Tais 

problemas haviam já sido identificados e realçados pela ERS, o que determinou 

mesmo que o Conselho Directivo tivesse recomendado ao Governo, em 14 de 

Novembro de 2006, a promoção da “implementação de um sistema de determinação 

de preços, a pagar aos convencionados do SNS, capaz de reflectir as alterações nas 

condições da procura e da oferta”. 

Da análise realizada às alterações previstas, pôde concluir-se que o projecto de 

despacho não contribuía para ultrapassar todas as dificuldades colocadas pelo 

sistema de preços do sector convencionado então em vigor, muito embora a 

generalidade das alterações propostas implicassem melhorias ao nível da eficiência do 

sistema de preços, e do acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Assim, a ERS foi 

de parecer que a adopção das medidas previstas no projecto de despacho 

representava uma evolução positiva face à situação que vigorava, sem prejuízo da 

necessidade de revisões adicionais do sistema de preços já em 2010. 

 

Avaliação do Modelo de Contratação de Prestadores de Cuidados de Saúde 

pelos Subsistemas e Seguros de Saúde 

A ERS iniciou em 2008 um estudo sobre o regime contratual estabelecido entre os 

subsistemas, em especial a ADSE, e os prestadores de cuidados de saúde (vulgo 

convenções ou acordos), bem como sobre os modelos de contratação de prestadores 

de cuidados de saúde pelas seguradoras, onde também se cuida da análise daqueles 

aspectos da relação contratual que possam afectar os interesses dos utentes de 

cuidados de saúde. O estudo foi concluído durante 2009, tendo a versão final sido 

publicada no website da ERS. 

O estudo revela que a natureza substitutiva da ADSE e dos restantes subsistemas 

públicos relativamente ao SNS, e a separação das redes destes subsistemas de 

saúde face à rede de entidades convencionadas do SNS, implica que, por exemplo, 

um utente beneficiário da ADSE não pode aceder a um prestador convencionado com 

o SNS se este não for convencionado com a ADSE, e caso seja convencionado com 
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as duas entidades será sempre tratado como utente da ADSE, nomeadamente em 

termos de encargos financeiros. Assim, a rede de convencionados dos subsistemas 

públicos possui uma importância fundamental para a garantia constitucional de acesso 

aos cuidados de saúde por parte dos beneficiários do subsistema em questão. 

Verifica-se que o funcionamento do modelo de convenções da ADSE diverge do 

paradigma do instituto do contrato de adesão, e que existem obstáculos relevantes a 

essa mesma adesão pelos prestadores, o que tem conduzido a uma rigidificação da 

rede de convencionados, o que acompanhado das fragilidades apontadas nas 

convenções mais antigas e um eventual desajustamento dos preços potencia 

consequências negativas, em termos do acesso dos utentes a cuidados de saúde, de 

qualidade dos serviços prestados, e de eficiência dos prestadores, bem como em 

termos de concorrência entre prestadores de cuidados de saúde. 

No caso específico dos seguros de saúde, identificaram-se alguns aspectos 

emergentes dos contratos celebrados entre entidades seguradoras (ou entidades 

gestoras de redes de seguros de saúde) e prestadores de cuidados de saúde que se 

afiguram lesivos do direito fundamental de acesso dos utentes ou beneficiários das 

outras redes aos cuidados de saúde, como seja a imposição de preferência no 

atendimento desses beneficiários das seguradoras face aos demais utentes, o que 

implica a necessária discriminação dos outros utentes. 

Os subsistemas de saúde, as entidades seguradoras e/ou as entidades gestoras das 

redes de seguros devem permanentemente assegurar que as redes por si detidas e/ou 

geridas garantem efectivamente o acesso dos seus beneficiários às mesmas, 

atendendo à sua importância resultante do facto de se apresentarem como 

fundamentais ou essenciais na garantia de acesso dos beneficiários dos subsistemas 

e seguros de saúde à prestação de cuidados de saúde. Nos subsistemas com 

natureza substitutiva do SNS, como no caso da ADSE, o modelo de contratação deve 

ser, no seu conjunto, apto a garantir as características de generalidade, universalidade 

(aqui limitada àqueles que possuem o direito de serem beneficiários do subsistema), e 

de gratuitidade tendencial de acesso aos cuidados de saúde. 
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Outros estudos 

Com o fito de dar cumprimento à incumbência de se pronunciar sobre o montante das 

taxas e preços de cuidados de saúde administrativamente fixados e velar pelo seu 

cumprimento, a ERS realizou, em 2009, um trabalho de “Levantamento e análise dos 

preços praticados pelos prestadores de cuidados de saúde, com ênfase nas 

eventuais diferenças entre os preços cobrados a diversos tipos de utentes, e nas 

metodologias de fixação de preços”. Este trabalho recolheu o resultado do 

levantamento e análise de preços de serviços de saúde em diferentes contextos, 

nomeadamente preços fixados administrativamente para remuneração dos serviços 

realizados por prestadores privados ao abrigo das convenções com o SNS, preços 

aplicados a utentes particulares por um conjunto de grandes prestadores privados de 

serviços de saúde, preços praticados por prestadores de serviços de saúde oral, e 

ainda diversas tabelas de preços recolhidas no decurso das acções de fiscalização 

realizadas pela ERS ao longo do ano, informação que foi reunida de forma organizada 

e que se encontra disponível para análises diversas que porventura sejam necessárias 

no âmbito de trabalhos futuros que exijam o conhecimento dos preços praticados 

pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

A ERS iniciou em 2009 um estudo de Análise das Práticas de Elaboração de 

Orçamentos para a prestação de cuidados de saúde por parte dos operadores 

privados, nomeadamente no que toca à prestação de informação sobre os valores e 

serviços orçamentados, e sobre as condicionantes que podem ditar desvios do preço 

final face ao orçamentado e as justificações clínicas desses desvios, bem como sobre 

o grau de comparabilidade entre os orçamentos e as facturas finais e o valor legal 

desse orçamentos, na perspectiva da salvaguarda dos direitos e interesses legítimos 

dos utentes. Este estudo será concluído no decurso do ano de 2010. 

 

2.4. Actividades transversais 

2.4.1. Registo público de estabelecimentos 

Conforme se estabelece no art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, um 

dos objectivos de regulação da ERS é velar pelo cumprimento dos requisitos do 

exercício da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Para 

este efeito incumbe à ERS, concretamente, nos termos da al. b) do art. 34.º dos seus 
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estatutos, velar pelo cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de 

funcionamento dos estabelecimentos, sancionando o seu incumprimento. 

No quadro destes objectivos enquadra-se a incumbência da ERS de proceder ao 

registo público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos 

do art. 45.º daquele Decreto-Lei 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. 

Além de permitir o conhecimento do universo dos regulados por parte da ERS, como 

condição imprescindível para o cabal desempenho das suas funções de regulação, 

supervisão e acompanhamento, o registo dos prestadores de cuidados de saúde é 

efectuado no interesse público, constituindo uma forma de reconhecimento público do 

prestador e um factor de segurança acrescida para os utentes dos serviços de saúde, 

mas também no interesse do próprio prestador, uma vez que parte da informação 

prestada é divulgada on-line (dando cumprimento ao art.º 46.º do Decreto-Lei 

supracitado). 

O gráfico da figura 2 demonstra a evolução anual, reportada a 31 de Dezembro de 

cada ano, das entidades e estabelecimentos validamente registados. Assim, a 31 de 

Dezembro de 2009, encontravam-se registadas 8.490 entidades que detinham 12.455 

estabelecimentos. 

Figura 2 – Evolução de entidades e estabelecimentos registados 
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Durante o ano de 2009, foram recebidos 797 pedidos de senha de identificação2, e 

registadas 579 novas entidades prestadoras de cuidados de saúde, a que 

                                                
2 O processo de registo obrigatório na ERS inicia-se com o pedido de senha de identificação, 
que garantirá à entidade que se regista um acesso personalizado, seguro e confidencial ao 
formulário de inscrição. 
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correspondem 926 novos estabelecimentos. Foram cancelados, em 2009, um total de 

275 registos, sobretudo devido à cessação da actividade dessas entidades (228). 

Tabela 9 – Evolução anual da actividade de registo 
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Também se tem verificado uma constante diminuição no número de registos anulados, 

existindo, por sua vez, um cada vez maior número de entidades que solicitam a 

cessação do seu registo, por já não exercerem actividade. 

Considerando que, por imposição legal, a esmagadora maioria dos prestadores de 

cuidados de saúde se registaram em 2006 e 2007, é notória a tendência para que o 

número de novos registos diminua ao longo dos anos, até estabilizar, passando a 

traduzir a natural dinâmica do sector (vide figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 N.º Anual %∆ Anual 

 2006 2007 2008 2009 Total 06/07 07/08 08/09 

Registos Efectuados (entidades) 6.240 1.401 798 579 9.018 -78% -43% -27% 

Registos Efectuados (estabelecimentos) 11.308 2.256 1.254 926 15.744 -80% -44% -26% 

Pré-Registos validados 9.438 775 1.016 751 11.980 -92% 31% -26% 

Pré-Registos não validados 1.395 76 26 46 1.543 -95% -66% 77% 

Registos anulados 203 603 225 35 1.066 197% -63% -84% 

Entidades cessadas 0 58 155 228 441 - 167% 47% 

Entidades recusadas 16 12 21 12 61 -25% 75% -43% 

Figura 5 – Evolução de entidades cessadas Figura 4 – Evolução de registos anulados 
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Figura 6 – Evolução de novos registos por tipo de prestador 
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A maior parte dos novos registos referem-se a entidades de natureza privada, quer 

sejam colectivas ou singulares, como se pode constatar na tabela 10, sendo que o tipo 

de actividade mais comum é o das actividades de prática clínica em ambulatório 

(tabela 11). 

Tabela 10 – Novos registos por tipo e natureza de entidade 

 2006 2007 2008 2009 

 Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. 

Colectiva 4.490 8.546 968 1.703 568 927 474 801 

Cooperativa 4 6 1 5 1 1 1 2 

IPSS 133 243 31 66 17 20 4 7 

Outros 21 35 6 21 2 19 2 199 

Privada 4.229 7.881 920 1.420 545 882 457 569 

Pública 103 381 10 191 3 5 10 24 

Singular 1.750 2.762 433 553 230 327 105 125 

Privada 1.750 2.762 433 553 230 327 105 125 

Total 6.240 11.308 1.401 2.256 798 1.254 579 926 
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Tabela 11 – Novos registos por tipo de actividade da entidade 

Ano 
Actividade 

2006 2007 2008 2009 Total 

5010 Enfermeiros 18 8 2 1 29 

5012 Fisioterapeutas 1 1  1 3 

5013 Nutricionistas  7 7 2 16 

5015 Terapeutas da fala   4  4 

5019 Outros técnicos paramédicos  1 8 3 12 

7010 Dentistas 139 32 7 6 184 

7011 Médicos analistas 4 1   5 

7012 Médicos cirurgiões 69 15 4 1 89 

7014 Médicos de clínica geral 412 89 16 8 525 

7015 Médicos dentistas 263 63 58 33 417 

7016 Médicos estomatologistas 54 6 3 1 64 

7017 Médicos fisiatras 10 1 1  12 

7018 Médicos gastrenterologistas 25 4 4 1 34 

7019 Médicos oftalmologistas 85 18 8 2 113 

7020 Médicos ortopedistas 27 14 7 3 51 

7021 Médicos otorrinolaringologistas 53 5 4 1 63 

7022 Médicos pediatras 109 26 4 4 143 

7023 Médicos radiologistas 10 1   11 

7024 Médicos de outras especialidades 459 132 47 19 657 

75121 Administração Pública - actividades de saúde 34 2 1 3 40 

85110 Actividd. estabelec. de saúde c/ internamento 127 28 11 16 182 

85120 Actividades de prática clínica em ambulatório 1.719 403 183 133 2.438 

85130 Actividades de medicina dentária e odontologia 1.236 290 212 203 1.941 

85141 Laboratórios de análises clínicas 321 24 12 3 360 

85142 Actividades de ambulâncias 9 1 4 1 15 

85143 Actividades de enfermagem 47 12 11 5 75 

85144 Centros de recolha e bancos de órgãos 2    2 

85145 Outras actividades de saúde humana, n.e. 874 190 68 50 1.182 

Outra 133 27 112 79 351 

Total Geral 6.240 1.401 798 579 9.018 
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No ano de 2009 foram accionados os procedimentos tendentes à cobrança coerciva 

das taxas de manutenção em dívida, 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. 

Identificadas que foram as entidades que, não obstante a interpelação efectuada por 

notificação em Dezembro de 2008 para o pagamento daquelas taxas, persistiam em 

incumprimento, foram remetidas as certidões de dívida às respectivas repartições de 

Finanças, com vista à instauração do competente processo de execução fiscal. Foram 

objecto destes processos 273 entidades, tendo havido lugar à extinção, por 

pagamento, de 208 desses processos. Encontram-se ainda pendentes nas respectivas 

repartições de Finanças 61 entidades sendo que 4 estão a liquidar a dívida em 

prestações. 

Foi ainda reiterado o procedimento adoptado no ano transacto – notificação por carta 

registada com aviso de recepção – para a liquidação e cobrança das taxas em dívida, 

a todas as entidades que se encontravam em situação de incumprimento em 30 de 

Novembro de 2009, tendo sido notificadas 1.930 entidades privadas, das quais 1.490 

já efectuaram pagamento, e 13 informaram da cessação da actividade. 

 

2.4.2. Actividade de fiscalização 

Para cumprimento dos seus objectivos de regulação previstos no artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, e no âmbito dos seus poderes de supervisão 

da actividade exercida pelos prestadores de cuidados de saúde, a ERS pode, nos 

termos da alínea c) do artigo 42.º desse Decreto-Lei, proceder às inspecções e 

auditorias que se mostrarem necessárias. 

No cumprimento do plano de actividade de fiscalização que havia sido previamente 

traçado, a ERS realizou, durante o ano de 2009, 519 acções de fiscalização com o 

objectivo de recolher dados sobre os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde e aferir o cumprimento de alguns aspectos legais a que estão obrigados todos 

os prestadores de cuidados de saúde, a saber: existência de livro de reclamações nos 

estabelecimentos, bem como de afixação letreiro a anunciar a disponibilidade do 

mesmo, em local bem visível ao utente; envio, no prazo legal, de original de 

reclamação efectuada no livro de reclamações; existência de registo na ERS e 
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publicidade da respectiva certidão; fiabilidade das informações prestadas no registo; e 

existência de letreiro a informar da disponibilidade, para consulta, da tabela de preços. 

Em relação a 2008, o âmbito e natureza destas acções de fiscalização realizadas em 

2009 alterou-se substancialmente no plano qualitativo, no sentido de se confirmarem 

dados de registo, cuja iniciativa é do prestador, e de se completarem aqueles com 

outros dados em falta relativos aos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, de modo a que a sua caracterização se torne mais perfeita e fiável. 

Na sequência das 519 acções de fiscalização realizadas resultou o levantamento de 

131 autos de notícia. Foram ainda identificados, nestas acções, 191 estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde que não constavam do sistema de registo da ERS, 

sendo que 98 desses procederam ao respectivo registo. Sobre estes prestadores, 

após averiguação da obrigatoriedade de registo, adoptaram-se procedimentos para 

cumprimento dessa obrigação, reflectidos nos dados relativos à actividade 

sancionatória. 

Adicionalmente foram realizadas, durante 2009, 133 acções de fiscalização no âmbito 

de processos de inquérito e outras actividades de regulação, relacionados com 

questões de qualidade dos serviços (79), acesso (2), concorrência e convenções (38), 

transparência nas relações económicas entre prestadores e utentes (9) e 

discriminação (5), acções estas que constituíram diligências destinadas à investigação 

e esclarecimento dos factos constantes desses processos, ou destinadas a recolha de 

informações para a realização de estudos e pareceres. Finalmente, durante o ano de 

2009 foram realizadas 9 acções de fiscalização com vista ao acompanhamento e 

verificação do efectivo cumprimento das deliberações adoptadas pela ERS no âmbito 

de processos de inquérito. 

No global, a actividade de fiscalização da ERS em 2009 incidiu sobre 661 entidades, o 

que corresponde a 8,4% do universo de prestadores que se encontravam registados 

no início do ano, valor este que supera a meta de 7,5% prevista no plano de 

actividades. 

 

2.4.3. Actividade sancionatória 

A ERS dispõe de poderes sancionatórios, previstos nos arts. 51.º a 54.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de Maio, bem como em outros diplomas legais que reconhecem a 
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ERS como a entidade competente para a fiscalização, instrução dos processos e 

aplicação de coimas e sanções acessórias das infracções neles previstas, 

designadamente as constantes do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro. 

Durante o ano de 2009, foram instaurados, no total, 190 processos de contra-

ordenação. A maioria do tipo de infracções diz respeito à simples ausência de registo 

(47%), sendo que todas as infracções que estão relacionadas, de algum modo, com a 

obrigação de registo atingem o total de 57%.  

Cerca de 33% das infracções estão ligadas, de alguma forma, à existência de Livro de 

Reclamações e outras obrigações relacionadas com o mesmo, que as entidades têm 

de cumprir. 

Foram ainda instaurados 19 processos de contra-ordenação por não colaboração com 

a ERS, nos termos da alínea d) do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de 

Dezembro e da alínea d) do artigo 51.º do Decreto-Lei 127/2009, de 27 de Maio, e 

ainda um processo por indução artificial da procura de cuidados de saúde, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 43.º e do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 

309/2003, de 10 de Dezembro, e da alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de Maio. 

Tabela 12 – Processos de contra-ordenação instaurados em 2009 

Infracção N.º % 

Ausência de Registo 89 47% 

Falta de Livro de Reclamações 22 12% 

Falta de colaboração com a ERS 19 10% 

Falta de envio de original de reclamação 24 13% 

Falta de letreiro 8 4% 

Não facultar de Livro de Reclamações 3 2% 

Não entrega de duplicado de folha do Livro de Reclamações ao utente 3 2% 

Ausência de Registo e falta de letreiro 3 2% 

Ausência de Registo e falta de Livro de Reclamações 8 4% 

Ausência de Registo e falta de colaboração 3 2% 

Ausência de Registo e falta de envio de original de reclamação 3 2% 

Ausência de Registo, falta de letreiro e de Livro de Reclamações 2 1% 

Falta de envio de original de reclamação e não entrega de duplicado 
de folha do Livro de Reclamações ao utente 

1 1% 

Falta de letreiro e não facultar de Livro de Reclamações 1 1% 

Indução artificial da procura 1 1% 

Total 190 100% 
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Durante 2009, o Conselho Directivo da ERS decidiu 47 dos 190 processos instaurados 

em 2009, e ainda 37 processos que haviam transitado de 2008. Em resultado de todas 

essas decisões, foram aplicadas 72 sanções, das quais 51 coimas e 21 

admoestações. Terminaram em absolvição 8 processos de contra ordenação, por se 

ter concluído não haver fundamentação para aplicação de qualquer sanção e outros 4 

foram arquivados liminarmente. 

Tabela 13 – Processos de contra-ordenação decididos em 2009 

Ano de Origem do Processo 
Decisão 

2008 2009 Total 

Admoestações 14 7 21 

Aplicação de coimas 14 37 51 

Absolvições 6 2 8 

Arquivamentos liminares 3 1 4 

Total 37 47 84 

 

2.4.4. Processos de inquérito 

Uma parte significativa da actividade reguladora descrita nas secções anteriores 

materializa-se em processos de inquérito administrativos, apresentando-se nesta 

secção um resumo estatístico sobre os 408 processos de inquérito abertos no período 

de 2006 a 2009. 

Conforme se evidencia na tabela 14, o tema que determinou um maior número de 

processos de inquérito da ERS desde 2006 é o da qualidade dos serviços de saúde, 

incluindo-se neste tema a qualidade da assistência administrativa, a qualidade da 

assistência de cuidados de saúde e a qualidade das instalações onde são prestados 

os serviços. Embora venha perdendo peso no volume anual de processos, em 2009 

este foi ainda o tema mais frequente em processos de inquérito, registando-se em 

todo o período 110 processos (27% do total). Os problemas relacionados com as 

relações de concorrência entre os operadores do sector e também com o 

funcionamento das convenções, acordos e outros contratos para a prestação de 

serviços de saúde são o segundo tema mais frequente no período analisado. Os 

problemas graves de violação dos direitos de acesso e liberdade de escolha nos 

serviços de saúde determinaram nos últimos quatro anos a abertura de 65 processos. 

Uma outra grande categoria de processos de inquérito da ERS é aquela que reúne 
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uma diversidade de questões relacionadas com a legalidade da actividade dos 

serviços de saúde, seja ao nível das instalações, recursos humanos ou procedimentos 

vários (nomeadamente, relacionados com o Livro de Reclamações).  

Tabela 14 – Processos de inquérito da ERS de 2006 a 2009 

Tema 2006 2007 2008 2009 
Período 

2006-2009 % 

Qualidade 36 25 25 24 110 27% 

Concorrência e convenções 17 18 16 19 70 17% 

Acesso 17 12 17 19 65 16% 

Legalidade 15 20 6 12 53 13% 

Relações económicas 11 10 15 15 51 13% 

Discriminação e indução 8 5 10 19 42 10% 

Outros 9 1 2 5 9 4% 

Total 113 91 91 113 408 100% 

No concerne ao tratamento e conclusão destes processos, verificava-se à data de 

extracção dos dados aqui apresentados que haviam sido terminados 323 dos 408 

processos de inquérito abertos, o que corresponde a sensivelmente 79%. O resultado 

final destes processos (que determina o seu arquivamento) é também diverso, 

apresentando-se na tabela 15 uma categorização desses resultados. Dentro destes, 

destaque-se a emissão de 63 instruções em 54 processos de inquérito, a emissão de 

17 recomendações em 15 outros processos de inquérito, e a emissão de pareceres 

em 17 processos. 

Tabela 15 – Processos de inquérito concluídos entre 2006 e 2009 

Categoria arquivamento 
Período 

2006-2009 
% 

Situação Resolvida 60 19% 

Emissão de Instrução 54 17% 

Ausência de prova dos factos 47 15% 

Reclamação sem fundamento 40 12% 

Reencaminhamento  29 9% 

Abertura de PCO 18 6% 

Emissão de Parecer 17 5% 

Emissão de Recomendação 15 5% 

Falta de colaboração do exponente 14 4% 

Monitorização de comportamento 12 4% 

Incorporação noutros processos 11 3% 

Elaboração de estudo 6 2% 

Total arquivamentos 323 100% 
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3. Avaliação final 

O ano de 2009 foi particularmente importante na vida da Entidade Reguladora da 

Saúde (ERS), uma vez que conheceu a entrada em vigor do seu novo regime jurídico, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. Concluindo um longo 

processo de revisão dos seus estatutos, que havia já sido iniciado em 2006, o novo 

regime jurídico da ERS, embora mantendo, no essencial, os seus objectivos de 

regulação e a sua natureza de entidade reguladora independente, vem introduzir 

algumas alterações substantivas, como sendo a criação de um conselho consultivo, 

uma delimitação mais rigorosa das suas atribuições e poderes, tornando-os mais 

claros e coerentes, e também um alargamento dessas atribuições e poderes em áreas 

em que o papel da ERS não era tão claro. 

Esta relevante alteração ao enquadramento do funcionamento da ERS foi acomodada 

pela instituição sem sobressaltos, o que determinou que as actividades levadas a cabo 

durante o ano de 2009 não se desviassem do que havia sido previamente planeado. 

Ainda assim, as novas competências e os novos poderes foram imediatamente 

considerados em todas as intervenções regulatórias, no mais escrupuloso 

cumprimento da legislação. 

Naturalmente, a relevância da aprovação dos estatutos da ERS transcende a própria 

instituição, sendo o quadro legal da actividade de regulação da Saúde um elemento 

decisivo para o bom funcionamento do sistema de saúde. Assim, é expectável que a 

clarificação e definitiva estabilização do âmbito e poderes de actuação da ERS 

contribuam para aumentar a transparência nas relações entre todos os operadores do 

sector e a previsibilidade relativamente ao ambiente legal e regulatório, e em última 

linha, a eficiência global do sistema de saúde. 

Durante o ano transacto, a ERS continuou, tal como vem fazendo desde 2006, a 

desenvolver uma actividade de regulação centrada essencialmente na defesa dos 

direitos e legítimos interesses dos utentes dos serviços de saúde. É desiderato da 

ERS garantir que o sistema de saúde está efectivamente a responder às expectativas 
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legítimas das populações e garantir que a actuação das instituições de saúde não se 

desvia desses mesmos interesses. 

Nesse sentido, é assinalável o crescimento verificado ao longo dos anos, e em 

especial em 2009, ao nível da actividade processual da ERS, designadamente no 

tratamento das reclamações dos utentes dos serviços de saúde, e também a 

crescente agilização dos procedimentos de tratamento. A capacidade de reclamação 

é, efectivamente, um importante instrumento ao dispor dos utentes para activamente 

garantirem a defesa dos seus direitos e interesses, e um importante mecanismo de 

diálogo entre utentes e prestadores, e entre utentes e entidades de regulação, que 

permite activar os mecanismos que garantem que os serviços de saúde são prestados 

com qualidade, segurança e legalidade. 

À semelhança dos anteriores, as actividades de investigação, de fiscalização e 

sancionamento da ERS foram conduzidas com o máximo zelo e empenho, notando-se 

em 2009, com naturalidade, um incremento qualitativo nas intervenções regulatórias 

da ERS, assente na acumulação de experiência e conhecimento sobre os problmeas 

do sector da Saúde, incremento esse patente na pertinência e no impacto das 

decisões emitidas pelo Conselho Directivo relativamente aos resultados produzidos 

pelas investigações. 

Além da actividade processual, a ERS continuou em 2009 a desenvolver um intensa 

actividade de realização de estudos temáticos que visam identificar, de forma 

sistemática, as principais insuficiências do funcionamento do sector da prestação de 

cuidados de saúde, tendo sempre como objectivo final a produção de conhecimento e 

a emissão de recomendações úteis à resolução dessas insuficiências, no sentido de 

contribuir para a defesa dos direitos dos utentes, o bom funcionamento das instituições 

e a eficiência dos mercados da Saúde. 

Os projectos de cariz plurianual foram também um importante foco de atenção da 

ERS, designadamente o projecto SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, 

que conheceu em 2009 a implementação em pleno de um projecto-piloto na área da 

Ortopedia, estando já em crescimento no sector da Saúde, associada a este projecto, 

uma cultura de exigência e responsabilização perante os prestadores de cuidados de 

saúde e de transparência perante os utentes. 

A título de nota final, o Conselho Directivo da ERS pretende renovar o seu 

compromisso de prosseguir, dentro da esfera das suas competências e atribuições – 
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agora mais claras, definidas e estabilizadas –, a missão de defesa dos direitos e 

interesses legítimos dos utentes dos serviços de saúde em Portugal, e de promoção 

de um ambiente regulatório estável e propício ao bom funcionamento do sistema de 

saúde e à eficiência dos mercados, sempre com a independência e imparcialidade que 

tem pautado a sua actuação. 

Porto, 29 de Março de 2010 
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