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PROJETO DE REGULAMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS DE UTENTES ENTRE 

ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

 

Os Estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (doravante abreviadamente ERS), 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, consagram, entre os objetivos 

da sua atividade reguladora, em geral, a garantia dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes, mormente no que respeita à observância de adequados padrões de qualidade e 

de segurança dos prestadores de saúde e o cumprimento dos critérios de acesso aos 

cuidados de saúde, nos termos da Constituição e da lei. 

No âmbito do exercício dos respetivos poderes de supervisão do sistema de saúde, 

estabelecidos no artigo 19.º dos Estatutos da ERS, a ERS tem adotado intervenções 

regulatórias, mediante a emissão de instruções, em diversas situações que evidenciam a 

ocorrência de constrangimentos na concretização do direito de acesso à prestação 

integrada, continuada e tempestiva de cuidados de saúde, por via de entropias ocorridas 

na operacionalização de transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde. 

Tais situações foram transversalmente constatadas, em transferências de utentes 

efetuadas entre prestadores dos vários setores – público, privado, cooperativo e social. 

De igual modo, foi constatado que as dificuldades de operacionalização existentes 

abarcam situações de prestação de cuidados urgentes/emergentes, situações de 

agudização do estado de utentes internados, situações programadas de transferência para 

continuidade de cuidados numa ótica de proximidade ou no âmbito da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (doravante RNCCI) e situações de transferência para 

unidades diferenciadas do SNS. 

Sendo imperioso concluir pela necessidade de um maior robustecimento das regras 

aplicáveis em matéria de transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, tendo em conta o elevado potencial de impacto na prestação integrada 

de cuidados de saúde que os constrangimentos na operacionalização e realização das 

transferências constituem. 

Ora, compete à ERS, nos termos do artigo 12.º dos seus Estatutos, assegurar o direito de 

acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos serviços e 

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (doravante SNS), nos estabelecimentos 
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publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos contratados para a prestação 

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

bem assim, zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde, incluindo o direito à informação. 

Por sua vez, os artigos 13.º e 14.º dos mesmos Estatutos, determinam que incumbe à ERS 

garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes, bem como zelar pela prestação de 

cuidados de saúde de qualidade. 

Nos termos da alínea a) do artigo 17.º dos seus Estatutos, a ERS está habilitada a emitir 

os regulamentos necessários ao cumprimento das suas atribuições, nomeadamente os 

respeitantes às matérias referidas nos artigos 12.º, 13.º e 14.º, pelo que, se encontra 

devidamente justificada a necessidade da ERS, no exercício dos seus poderes de 

regulamentação, harmonizar os respetivos procedimentos em matéria de transferência de 

utentes, através da instituição de um conjunto de regras, de cariz imperativo, que 

estabeleçam uma disciplina geral sobre os princípios, obrigações e boas práticas 

subjacentes ao processo de transferência de utentes e, bem assim, definir as condições de 

organização, coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde. 

Assim, de entre os instrumentos jurídicos descritos no artigo 17.º dos Estatutos da ERS, 

anexos ao Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, a opção pela aprovação de um 

regulamento com eficácia externa permitirá fixar as regras mínimas a observar sempre que 

ocorre uma transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, conferindo, dessa forma, maior certeza e segurança a todos os intervenientes na 

sua concretização e, consequentemente, maior proteção aos direitos dos utentes. 

Nestes termos, considerando o estatuído na alínea a) do artigo 17.º dos Estatutos da ERS, 

ex vi dos artigos 12.º, 13.º e 14.º do mesmo diploma, apresenta-se infra o projeto de 

Regulamento para Transferências de Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de 

Cuidados de Saúde que, nos termos e para efeitos do preceituado nos artigos 18.º e 47.º 

dos respetivos Estatutos, deverá ser submetido a consulta pública e a discussão e parecer 

do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde. 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 
 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto  

O presente regulamento estabelece as regras aplicáveis ao processo de transferência de 

utentes e define os mecanismos organizacionais que possibilitam a coordenação e 

articulação entre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. As regras e princípios constantes do presente regulamento são aplicáveis a todas 

as transferências de utentes, realizadas entre todos os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde do setor público, privado, cooperativo e social, 

independentemente da sua natureza jurídica. 

2. Encontram-se abrangidas pelo presente regulamento: 

(a) As transferências no decurso da prestação de cuidados de saúde urgentes; 

(b) As transferências no decurso de situações de agudização do estado de utentes 

internados; 

(c) As transferências decorrentes de situações programadas de transferência para 

continuidade de cuidados numa ótica de proximidade; 

(d) As transferências para unidades diferenciadas do SNS; 

(e) Todas as demais situações de transferência entre estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, originadas ou motivadas por uma 

necessidade e decisão clínica, ou por vontade expressa dos utentes. 

3. Encontra-se excluído do âmbito de aplicação do presente regulamento: 

(a) O transporte pré hospitalar no âmbito do Sistema Integrado de Emergência 

Médica (doravante SIEM); 

(b) O transporte de utentes não urgentes, nos termos do artigo 2.º da Portaria 142-

B/2012, de 15 de maio, com última alteração pela Portaria 194/2017, de 21 de 

junho, sempre que não se relacione diretamente com um processo de 

transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde; 
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(c) O procedimento específico de referenciação e de admissão de utentes nas 

unidades e equipas da RNCCI, cujas etapas estão previstas nos artigos 20.º e 

21.º da Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro. 

 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a)  “Carta de acompanhamento da transferência”: o documento onde consta a ordem 

de transferência do utente, o motivo subjacente (incluindo a situação clínica do 

utente), o estabelecimento de destino, o ponto de contacto no destino responsável 

pela aceitação da transferência, o tipo de transporte e a identificação do 

responsável no estabelecimento de origem e no estabelecimento de destino pela 

decisão de transferência; 

b) “Estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde”: o conjunto de 

estabelecimentos e/ou entidades prestadoras de cuidados de saúde que integram o 

sistema de saúde (públicos, privados, cooperativos e sociais), independentemente 

da sua natureza jurídica, nomeadamente hospitais, clínicas, centros de saúde, 

consultórios, laboratórios de análises clinicas, equipamentos ou unidades de 

telemedicina, unidades móveis de saúde e termas; 

c) “Estabelecimento de origem”: o estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 

do sector público, privado, cooperativo ou social onde é elaborado o primeiro plano 

de cuidados ao utente perante determinada necessidade concreta de prestação de 

cuidados de saúde; 

d) “Estabelecimento de destino”: o estabelecimento prestador de cuidados de saúde 

do sector público, privado, cooperativo ou social para onde é transferido o utente 

para continuação da prestação de cuidados de saúde; 

e) “Protocolo de transporte”: o acordo celebrado entre os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde e empresas licenciadas para transporte de 

doentes; 

f) “Transferência”: o processo de encaminhamento do utente do estabelecimento de 

origem para o estabelecimento de destino; 

g) “Transporte”: a deslocação de utentes associada à realização de uma prestação de 

saúde, cuja origem e destino sejam estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde. 
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Artigo 4.º 

Obrigações do estabelecimento de origem 

Compete ao estabelecimento de origem: 

a) Transferir o utente para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 

com o respetivo plano de cuidados, e munido de carta de acompanhamento da 

transferência, bem como de relatório médico justificativo da mesma e, ainda, da 

respetiva informação clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados; 

b) Garantir a preparação atempada do processo de transferência e supervisionar o 

envio dos relatórios clínicos do utente, devidamente instruídos, para o 

estabelecimento de destino; 

c) Estabelecer um contacto prévio com o responsável do estabelecimento de destino, 

descrever a situação clínica, expor as razões que motivaram a transferência e 

confirmar a disponibilidade de recursos para receber o utente; 

d) Informar o utente, o seu representante legal ou procurador de saúde, sobre as 

razões, riscos e benefícios inerentes à transferência para outro estabelecimento 

prestador de cuidados de saúde, bem como obter o consentimento do utente, do 

seu representante legal ou procurador de saúde, para a realização da transferência; 

e) Informar os acompanhantes devidamente registados sobre as razões da 

transferência para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde; 

f) A coordenação e a responsabilidade operacional pela transferência do utente, 

incluindo a garantia de transporte que permita a sua concretização; 

g) Assegurar a disponibilidade de meios de transporte adequados à efetivação da 

transferência, em tempo útil e adequado a garantir a integração, continuidade e 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, e que o transporte se faça com 

utilização dos recursos humanos e materiais mínimos necessários; 

h) Adotar mecanismos tendentes à correta identificação da unidade hospitalar elegível 

para a admissão do utente, incluindo a correta identificação das áreas de residência 

dos utentes, quando a transferência se pretenda fazer para estabelecimento que 

sirva aquela área de influência. 

 

Artigo 5.º 

Obrigações do estabelecimento de destino 

Compete ao estabelecimento de destino: 
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a) Receber o utente de acordo com o que tiver ficado estabelecido no contacto prévio 

com o responsável do estabelecimento de origem, devendo tal aceitação ser 

formalizada por escrito, em momento prévio à sua operacionalização; 

b) Abster-se de adotar qualquer comportamento que dificulte o regular funcionamento 

das redes de referenciação instituídas; 

c) Garantir a continuidade dos cuidados de saúde necessários e adequados à 

situação específica dos utentes; 

d) Assegurar a disponibilidade de condições físicas, técnicas e humanas à prestação 

dos cuidados de saúde de que o utente necessite. 

 

 CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO  

 

Artigo 6.º 

Mecanismos de transferência de utentes  

1. A transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde do setor público e/ou a transferência de utentes de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde do setor privado, cooperativo e social para o 

setor público deve obedecer às regras e estrutura das redes de referenciação 

hospitalar legalmente constituídas. 

2. Na falta de rede de referenciação específica devem os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde atender às regras estabelecidas no presente 

regulamento. 

3. O procedimento de transferência de utentes deve ter por base a articulação entre 

os diversos níveis e tipos de cuidados, numa lógica de complementaridade entre as 

entidades que integram o sistema de saúde. 

 

 

Artigo 7.º 

Decisão de transferência 

1. A decisão de transferência de utentes deve ser fundamentada e tomada sempre 

que se verifique uma das seguintes situações: 

a) A condição clínica do utente o justifique; 
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b) Decorra de pedido expresso do utente; 

c) Da mesma resulte um benefício para o utente. 

2. Para efeitos do número anterior, o estabelecimento de origem deve ponderar: 

a) Os benefícios da transferência para a condição clínica do utente, bem como 

os riscos associados ao transporte; 

b) As potencialidades e/ou limitações do estabelecimento de destino, 

reconhecendo a sua adequação à condição clínica do utente. 

3. A decisão de transferência do utente, a escolha da equipa de acompanhamento e 

do meio de transporte é da responsabilidade do estabelecimento de origem, 

devendo ser apta a garantir a integração, qualidade e continuidade dos cuidados de 

saúde. 

 

Artigo 8.º 

Contacto prévio 

1. A decisão de transferência do utente deve ser precedida de contacto direto 

(telefónico ou por via eletrónica) entre um responsável no estabelecimento de 

origem e responsável no estabelecimento de destino, com apresentação de: 

a) Motivos e vantagens da transferência; 

b) Quadro clínico do utente, incluindo formulações de diagnóstico e 

prognóstico; 

c) Confirmação da disponibilidade de recursos para receber o utente. 

2. Antes de se efetivar o transporte que concretizará a transferência, o utente deve ser 

previamente estabilizado no estabelecimento de origem, devendo ser efetuadas as 

intervenções, diagnósticos e terapêuticas que se tenham por necessárias. 

3. Sempre que estejam preenchidos os critérios que justifiquem a transferência do 

utente para o estabelecimento hospitalar da área de residência, deve ser garantida 

a correta identificação da área de residência, através de um duplo grau de 

confirmação, quer pelo estabelecimento de origem, quer pelo estabelecimento de 

destino. 

4. Na carta de acompanhamento da transferência do utente, o médico responsável 

deve indicar o motivo subjacente à transferência, o estabelecimento que assume a 

admissão do utente, o ponto de contacto no destino responsável pela aceitação da 
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transferência, o tipo de transporte, a designação do pessoal e equipamentos 

necessários, o tratamento médico e medicação necessária para o transporte. 

5. Deverá ser devidamente registado, no processo clínico do utente, a identificação 

dos médicos responsáveis na origem e no destino, bem como o profissional que 

efetiva o transporte do utente, com indicação da data e hora do contacto efetuado 

nos termos do n.º 1 deste artigo. 

 

Artigo 9.º 

Transporte 

1. O estabelecimento de origem deve garantir, em permanência, a disponibilidade de 

meios de transporte adequados à efetivação da transferência do utente, de modo a 

não colocar em causa o acesso em tempo útil, a integração, a continuidade e 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, devendo igualmente ser 

salvaguardada a dignidade dos utentes, designadamente daqueles em situações de 

maior vulnerabilidade, cuja condição clínica não se compadeça com elevados 

tempos de espera. 

2. Para garantir o processo de transferência de utentes, os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde devem celebrar protocolos de transporte com 

entidades de transporte de doentes licenciadas, nos termos da legislação em vigor.  

3. O protocolo de transporte celebrado deve respeitar as regras atinentes à 

regulamentação da atividade de transporte, tipologia de transporte, equipa 

responsável pelo acompanhamento do utente e demais obrigações acordadas 

pelas partes.  

4. O planeamento do transporte deve ser efetuado por equipa médica e/ou de 

enfermagem, de acordo com o estado clínico do utente.  

5. O transporte do utente fica a cargo da equipa de transporte, cuja responsabilidade 

técnica e legal só cessa no momento de entrega do utente ao corpo médico do 

estabelecimento de destino. 

 

Artigo 10.º 

Recusa de transporte 

1. Sempre que o utente, por qualquer razão, recuse o transporte hospitalar e entenda 

deslocar-se em viatura própria, deve ser preenchido e assinado um Termo de 
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Responsabilidade de Recusa de Transporte Hospitalar, que deverá ficar registado 

no processo clínico do utente. 

2. Nos casos previstos no número anterior, o Termo de Responsabilidade de Recusa 

de Transporte Hospitalar deverá prever a possibilidade de ficar registado, que a 

mesma foi uma opção do utente, em virtude de ter sido sujeito a um tempo de 

espera excessivo para efetivação do transporte. 

3. Nos casos previstos no n.º 1, deve ser dado prévio conhecimento ao 

estabelecimento de destino, através de contacto direto (telefónico ou por via 

eletrónica), da recusa de transporte hospitalar pelo utente e da deslocação do 

mesmo em viatura própria. 

4. Nestes casos, devem os estabelecimentos de origem garantir que os utentes se 

façam acompanhar da carta de acompanhamento da transferência, bem como de 

relatório médico justificativo da transferência e ainda da respetiva informação 

clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados. 

 

Artigo 11.º 

Informação clínica 

1. No processo de transferência, o utente deve fazer-se acompanhar da carta de 

acompanhamento da transferência, relatório clínico, exames médicos, diagnóstico, 

tratamentos realizados e demais informação essencial ao caso clínico.  

2. Os profissionais dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

intervenientes no processo de transferência do utente, devem ser devidamente 

identificados no processo clínico. 

3. Em situações de fundada emergência médica, verificada a impossibilidade, 

devidamente justificada e comprovada, de juntar a informação clínica elencada no 

número 1, deverá o responsável pela ordem de transferência proceder à sua 

regularização logo que possível. 

 

Artigo 12.º 

Informação e direito ao acompanhamento 

1. O utente, o seu representante legal ou procurador de saúde, e os acompanhantes 

devidamente registados têm o direito a ser informados pelo estabelecimento de 

origem sobre as razões para a transferência do utente, bem como a ser 
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esclarecidos em que termos a continuidade da prestação de cuidados de saúde fica 

garantida pelo estabelecimento de destino. 

2. A operacionalização da transferência do utente é obrigatoriamente comunicada ao 

utente, ao seu representante legal ou procurador de saúde, e aos acompanhantes 

devidamente registados (por contacto pessoal ou telefónico), sempre que possível 

antecipadamente à sua realização, com a devida justificação quanto à necessidade 

de transferência e identificação do estabelecimento de destino. 

3. A comunicação referida no número precedente deve ficar devidamente registada no 

processo clínico do utente. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 13.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação na 2.ª 

série do Diário da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 


