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Capacitação do utente e Reforço da literacia em saúde 

 Garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes  

 Apreciar as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o seguimento dado 
pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

 Prestar informação, orientação e apoio aos utentes dos serviços de saúde;  

 Exercício de atividade de promoção da divulgação de ações no âmbito da saúde 
pública e no reforço da literacia na área da saúde;  

 A ERS deve cooperar com a DGC, bem como com as associações de consumidores, 
na divulgação dos direitos e interesses dos utentes na área da saúde. 
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

 Enquanto figura central do sistema de saúde, devem ser dadas ao utente as condições 
necessárias para tomar decisões livres e esclarecidas 

 Assimetria de informação, enquanto limitação à capacidade de escolha dos 
utentes dos serviços de saúde, não lhes sendo fácil avaliar a qualidade e 
adequação do espaço físico, nem a qualidade dos recursos humanos e da 
prestação a que se submetem;  

 Preocupação com o nível de literacia dos cidadãos sobre os seus direitos 
enquanto utentes dos serviços de saúde; 

 Capacitação do utente na tomada de decisão quando procura cuidados de 
saúde, em particular, no seu contacto direto com os estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde e com a ERS. 
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 
 

Em cumprimento do seu plano de atividades para 2016, a ERS elaborou um estudo sobre o nível 
de literacia dos cidadãos sobre os seus direitos enquanto utentes dos serviços de saúde 

Análise de uma dimensão específica 

Grau de conhecimento e compreensão sobre 

os direitos dos utentes. Avaliar se os utentes 

conhecem e compreendem os seus direitos e 

a sua capacidade de tomar decisões 

esclarecidas quando procuram cuidados de 

saúde. 
 

 
 

Avaliar o nível de literacia em direitos 

dos utentes, revelado por profissionais 

de saúde e administrativos que exercem 

funções no setor da saúde, e a 

capacidade de transmitirem informação 

clara e adequada.  
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

 1.000 utentes 

Participantes 

                       3.500 profissionais de saúde 

O estudo pretendia avaliar: 

 conhecimento e compreensão dos utentes sobre os seus direitos; 

 grau de conhecimento dos profissionais de saúde quanto aos direitos dos utentes; 

 capacidade dos profissionais em transmitir informação clara e adequada sobre esses direitos. 

As perguntas do questionário avaliaram o conhecimento quanto aos seguintes direitos: 

 Direito de acesso;  

 Testamento vital; 

 Acesso aos dados pessoais contidos no processo clínico e proteção da vida privada; 

 Direito de informação; 

 Assistência religiosa; 

 Reclamação; 

 Acompanhamento; 

 Tempos Máximos de Resposta Garantida; 

 Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO). 
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 A maioria dos utentes apresentou 
um índice global de conhecimento 
inadequado. 

 Os temas em que os utentes 
revelaram um nível de 
conhecimento mais deficitário foram 
o consentimento informado, os 
Tempos Máximos de Resposta 
Garantidos e o Programa Nacional 
de Promoção da Saúde Oral. 

 A grande maioria dos utentes 
desconhece o conceito de 
testamento vital. 

 Menos de metade dos profissionais 
de saúde e administrativos 
revelaram ter um conhecimento 
suficiente em matéria de direitos 
dos utentes. 
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

PRIORIDADES 

 Considerar formas adicionais e alternativas de divulgação da informação 
junto dos utentes. 

 Aprofundar a avaliação do nível de conhecimento dos profissionais, na 
medida em que são o principal ponto de contacto e veículo de transmissão 
da informação aos utentes. 

 

 

Um maior conhecimento dos utentes 

sobre os seus direitos permitirá: 

Promover um comportamento mais 
esclarecido no sistema de saúde; 

Melhorar o estado de saúde; e 

Uma utilização mais racional dos 
cuidados de saúde. 

 Desenvolvimento de ações de reforço da literacia na área da saúde 

Teste o seu conhecimento 

sobre direitos enquanto 

utente dos serviços de 

saúde 

 

https://www.ers.pt/direitosdo

sutentes/ 

 

 

https://www.ers.pt/direitosdosutentes/
https://www.ers.pt/direitosdosutentes/
https://www.ers.pt/direitosdosutentes/
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

Atualização e criação de conteúdos informativos, para divulgação aos utentes 
e ao setor regulado;  

• Análise, compilação e sistematização das questões recorrentemente suscitadas (reclamações e pedidos de 
informação), ou na sequência da emissão de ordens, instruções, ou da realização de estudos. 

Utilização de linguagem simples e facilmente compreensível sobre o 
entendimento regulatório da ERS, desde logo, em matéria de garantia dos 
direitos dos utentes relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação 
de cuidados de saúde de qualidade e outros direitos dos utentes; 

 Disponibilização informação em tempo útil ao utente, suscetível de o 

sensibilizar e formar sobre os seus direitos e deveres; 

 Desenvolvimento de ações, com o intuito de disponibilizar ferramentas para o 

exercício de uma decisão fundamentada.  
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

Resultado dos Processos REC terminados em 2017  

 

Análise e tratamento de reclamações, direcionado à resolução de situações 

concretas;  
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

 

 Incremento de sinergias com os prestadores, na vertente da informação a 
prestar aos cidadãos; 

 Promoção das dúvidas dos utentes enquanto instrumento de avaliação e 
intervenção sistémica na atuação dos prestadores de cuidados de saúde;  

 Pertinência do seguimento dado às reclamações, bem como, quanto ao 
conteúdo e adequação das respostas remetidas aos reclamantes. Principais 
constrangimentos: 

 informam que a reclamação será analisada, sem explicação sobre as diligências que serão adotadas 
e a indicação de um prazo final de resposta;  

 informam que a reclamação foi resolvida, sem informação sobre quando, como e em que termos foi 
alcançada essa resolução;  

 não se dirigem a todos os problemas comunicados pelo reclamante;  

 não clarificam as diligências que foram adotadas pelo prestador de serviços e não explicam os 
fundamentos que estiveram na base da resolução da reclamação. 
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 Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), permite dotar o utente de 
informação sobre a qualidade relativa nos prestadores de cuidados de saúde. 

 

  

Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

Em todas as dimensões do sistema 

se pugna pela existência de rigor 

científico e técnico, de objetividade 

e justiça na avaliação, de motivação 

e envolvimento dos prestadores, de 

transparência e inteligibilidade, 

quer para as instituições avaliadas, 

quer para o público em geral, em 

especial os utentes. 
Disponibilização de mais e melhor informação 

 

Incentivo à melhoria dos cuidados prestados 

 

Incremento da capacidade de escolha do 

utente 
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Capacitação do Utente e Reforço da Literacia em Saúde 

Em conclusão, a ERS : 

Tem como missão contribuir para a melhoria dos padrões de qualidade 
das prestações de cuidados de saúde, através da avaliação e monitorização 
da evolução da atividade dos serviços prestados pelos estabelecimentos de 
saúde; 

Procura ajudar os utentes a tomar decisões mais fundamentadas acerca 
de cuidados de saúde; 

Fomenta trocas de informação sobre as boas práticas; 

Faculta às organizações indicações muito claras sobre a possibilidade de 
melhoria dos seus indicadores; 

Permite aos gestores concentrarem-se nas áreas prioritárias; 

Fornece informação ao aos organismos estatais e sociedade em geral 
sobre a qualidade e equidade dos serviços prestados pelos vários 
prestadores.  
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A ERS e as Associações de Utentes 

 Interação Utentes / 

Associações / ERS / 

Sistema de Saúde 

 

 Defesa dos interesses 

legítimos dos Utentes 

 

 Capacitação dos 

Utentes para as 

tomadas de decisão – 

ajuda no seu 

empowerment 

 

 Educação para a 

saúde e a promoção 

da literacia em saúde 
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Para quem e como reclamar 

 Reclamações na área da Saúde 

 A ERS tem por incumbência apreciar as queixas e reclamações dos 
utentes e monitorizar o seu seguimento pelos estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde  

 Com a aprovação dos novos Estatutos da ERS, pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 
22 de agosto, a ERS passou a apreciar e a tratar todas as reclamações 
apresentadas pelos utentes em qualquer estabelecimento prestador de cuidados 
saúde; 

 É obrigação dos regulados remeter à ERS, no prazo de 10 dias úteis, as 
reclamações e queixas dos utentes bem como informação sobre o seguimento 
que tenham dado às mesmas  
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Para quem e como reclamar 

 Regulamento n.º 65/2015 

 

Aplica-se a todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde sujeitos à regulação da ERS, independentemente da sua 

natureza  jurídica. 

Estabelece as regras aplicáveis ao procedimento de tratamento de 

reclamações sobre os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, visando a sua análise e monitorização. 
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Para quem e como reclamar  

 Regulamento n.º 65/2015  

 

Art. 3.º - Definições 

Para efeitos deste regulamento entende-se por reclamação […] 

c) toda e qualquer manifestação, assumida espontaneamente e comunicada 

por escrito pelos utentes, que poderá ser de discordância em relação a 

uma posição, de insatisfação em relação aos serviços prestados por 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, de sugestão em 

relação ao funcionamento desses serviços, de alegação de eventual 

incumprimento ou de satisfação ou elogio para com profissionais, 

serviços ou procedimentos do estabelecimento. 
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Para quem e como reclamar 

 Conceito amplo de utente 

São considerados utentes todos os que frequentam, utilizam ou acedem 

ao estabelecimento prestador de serviços e não apenas os doentes ou 

pacientes que se deslocam a um estabelecimento para receberem 

cuidados de saúde; 

São utentes todos aqueles que os acompanham ou que os visitam; 

O conceito de utente não pressupõe a prestação de serviços;  

O ato de reclamar deve ser livre e incondicionado, e nunca limitado 

por uma qualquer análise prévia - designadamente, do reclamado. 
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Para quem e como reclamar 

 Caso tenha um conflito com um hospital/ centro de 

saúde/ clínica/consultório 
 O que fazer em caso de dúvida 
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Para quem e como reclamar 

 Caso tenha um conflito com um hospital/ centro de 

saúde/ clínica/consultório 
 O que fazer em caso de dúvida 
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Para quem e como reclamar 

 Caso tenha um conflito com um hospital/ centro de 
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Para quem e como reclamar 

 Caso tenha um conflito com um hospital/ centro de 

saúde/ clínica/consultório 
 O que fazer em caso de dúvida 
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Para quem e como reclamar 

 O que fazer em caso de conflito com um hospital/ centro de 
saúde/ clínica/consultório? 

1- Contacte previamente o prestador 

2- Se não ficou satisfeito com os cuidados de saúde e/ou informação 

recebidos             Reclamação 

Junto do prestador: 

Exija o livro de reclamações 
físico. 

Procure ser objetivo na sua 
reclamação. 

Peça o duplicado/cópia da 
reclamação. 

Junto da ERS: 

No livro de reclamações 
online, disponível no website da 
ERS. 

Através de comunicações 
postais e eletrónicas para 
reclamacoes@ers.pt. 

 
 O prestador tem a obrigação legal de remeter a sua reclamação para a ERS. 
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Para quem e como reclamar 

Elementos que devem constar de uma reclamação: 

Identificação do reclamante 
(nome completo, morada 
completa, e-mail, telefone); 

 

Identificação do prestador de 
cuidados de saúde (nome do 
estabelecimento concreto - 
hospital, clínica, centro de 
saúde, etc.); 
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Para quem e como reclamar 

Elementos que devem constar de uma reclamação: 

 

Data da redação da reclamação; 

 

Descrição da situação concreta (data da ocorrência, local, 
profissionais envolvidos, valência, etc.); 

 

Anexos que possam ter interesse para a avaliação da situação 
concreta (resultados de meios complementares de diagnóstico 
(MCDT´s), faturas/recibos, etc.) 
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Para quem e como reclamar 

 O que fazer em caso de conflito com um hospital/ centro de 
saúde/ clínica/consultório? 

     Note que: 

 A reclamação apresentada no livro de reclamações em formato eletrónico 

tem a mesma validade da reclamação apresentada no livro de 

reclamações em formato físico. Quando a reclamação é efetuada 

diretamente na ERS, é encaminhada para o prestador para este enviar 

uma resposta ao reclamante. 
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Para quem e como reclamar 

 Note que:  

 

 

 A responsabilidade pela análise, tratamento, resolução e resposta a todas 

as reclamações é, em primeira linha, do prestador de cuidados de saúde.  

 Todas as reclamações dos utentes dos serviços de saúde devem ser 

enviadas à ERS pelo prestador. 
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Para quem e como reclamar 

 Note que:  

 A ERS 

 Analisa as respostas dadas pelo prestador; 

 Verifica as decisões e medidas adotadas; e  

 intervém nos casos de existência de indícios de falha grave ou de 
manifesta desadequação da decisão da entidade reclamada. 

Caso se verifique a violação dos direitos dos utentes ou a 

desadequação das medidas adotadas: 

Efetua fiscalizações; 

Instruções;  

Recomendações;  

instaura processos de contraordenação;  
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Para quem e como reclamar 

 Devem os prestadores garantir: 

 

 A adoção de mecanismos organizacionais internos com vista a assegurar 

o cumprimento do procedimento de tratamento das reclamações; 

 A prestação de informação clara, percetível, pertinente e em tempo útil ao 

reclamante; 

 Que a informação ao reclamante reveste um cariz pedagógico suscetível 

de sensibilizar e formar os utentes sobre os seus direitos e deveres, 

prevenindo reclamações em situações idênticas futuras. 
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Para quem e como reclamar 

 Reclamações devem ser entendidas como um instrumento 
privilegiado de análise, permitindo 

A aferição de pontos passíveis de melhoria e identificação de áreas 
que exigem uma atuação mais aprofundada; 

Deteção de eventuais constrangimentos aos direitos e interesses 
legítimos dos cidadãos; 

 Introduzir correções na organização do sistema de saúde, de forma a 
adequá-lo a uma maior garantia de satisfação da comunidade; 

Salvaguardar a manutenção e aperfeiçoamento dos procedimentos 
respeitantes à qualidade dos serviços prestados; 

Proporcionar informação que permita investir na melhoria contínua da 
qualidade dos cuidados prestados. 
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Para quem e como reclamar 

Curiosidades… 

Volume global de processos REC (reclamações, elogios e sugestões):  

No ano de 2017, foram submetidos no SGREC 80.049 processos REC, o 
que representa um crescimento de 15,2% em relação ao ano anterior.  

A distribuição dos processos por tipologia revela que 87,6% foram 
classificados como reclamações, 11,2% como elogios e 1,3% como 
sugestões.  

94,3% dos processos REC foram submetidos diretamente à ERS pelos 
prestadores através do SGREC. O suporte maioritariamente utilizado pelos 
reclamantes foi o livro de reclamações (72,6%).  

 Fonte: Relatório - Sistema de Gestão de 

Reclamações: Síntese descritiva do ano de 

2017 
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Para quem e como reclamar 

Fonte: Relatório - Sistema de Gestão de 

Reclamações: Síntese descritiva do ano de 

2017 
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Para quem e como reclamar 

Em 2017 a ERS emitiu decisão relativamente a 62.579 processos REC, o que 
representa um acréscimo de 18,9% em relação ao ano anterior.  

Tabela 1 - Volume anual de processos REC decididos pela ERS – evolução 2015-

2017  

Fonte: Relatório - Sistema 

de Gestão de 

Reclamações: Síntese 

descritiva do ano de 2017 
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Para quem e como reclamar 

Em 2017 a ERS emitiu decisão relativamente a 62.579 processos REC, o que 
representa um acréscimo de 18,9% em relação ao ano anterior.  

Gráfico 2 - Temas das reclamações decididas pela ERS em 2017 

Fonte: Sistema de Gestão de Reclamações. 

Cada processo pode conter mais do que uma tipologia.  
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Para quem e como reclamar 

Distribuição por intervenção regulatória adicional dos processos REC decididos pela ERS 
em 2017 

Fonte: Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) 



Ana Sofia Silva (ssilva@ers.pt) 

 

Raquel Teixeira Dias (rdias@ers.pt) 
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