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Projeto de Recomendação aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

primários e hospitalares do SNS no âmbito dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

(TMRG) 

 

Contributos da ATARP – Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e 

Medicina Nuclear 

 

A. Apresentação 

A ATARP – Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina 

Nuclear, representa profissionais licenciados em Radiologia, Radioterapia, Medicina Nuclear e 

Imagem Médica e Radioterapia, e possui mais de 50 anos de história da evolução da tecnologia 

e desenvolvimento das profissões. 

Assim sendo, não poderá, a ATARP, no seguimento da consulta pública que se encontra em 

apreciação, deixar de emitir uma série de recomendações, no que diz respeito aos Tempos 

Máximos de Resposta Garantidos (TMRG). 

Entende ainda, a Direção Nacional da ATARP, a relevância de ser auscultada em sede própria, 

dado ser a ATARP, a associação profissional mais representativa de área das Tecnologias da 

Saúde relativa à utilização de radiação ionizante para fins médicos, e com legislação aplicável 

específica. 

  



 

ATARP – Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear 
Torre Arnado, Rua João de Ruão, 12, 3000-229 Coimbra 

geral@atarp.pt 
www.atarp.pt 

B. Considerações à Recomendação 

Ao analisar esta recomendação do Conselho de Administração (CA) da Entidade Reguladora da 

Saúde (ERS), entende a ATARP que devem ser acauteladas algumas questões decorrentes dos 

estatutos da ERS, nomeadamente: 

1. Atendendo a que as atribuições da ERS “compreendem a supervisão da atividade e 

funcionamento dos estabelecimentos dos prestadores de cuidados de saúde no que 

respeita [à] garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação 

de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais direitos dos doentes”, 

importa ressalvar que estes pressupostos apenas estarão garantidos com o exercício 

qualificado, através de profissionais legalmente habilitados para o mesmo; 

 

2. Decorrem ainda dos estatutos da ERS “funções de regulação, de supervisão e de 

promoção e defesa da concorrência respeitantes às atividades económicas na área da 

saúde dos setores privado, público, cooperativo e social”, pelo que essa mesma 

promoção e defesa da concorrência deverá ser alicerçada também numa igualdade de 

tratamento e condições profissionais, bem como, uma vez mais, acautelar a inexistência 

de exercício ilegal e/ou inqualificado, inúmeras vezes menos oneroso para as 

instituições; 

 

3. Também o artigo 10º dos estatutos incumbe a ERS de “garantir o direito dos utentes à 

prestação de cuidados de saúde de qualidade e de propor e homologar códigos de 

conduta e manuais de boas práticas dos destinatários atividade objeto de regulação pela 

ERS”, pelo que entendemos que só com profissionais qualificados, diferenciados e 

legalmente habilitados, se pode garantir a prestação de cuidados de saúde de 

qualidade; 

 

4. O mesmo decorre do artigo 19º e da “adoção de providências necessárias à reparação 

dos direitos e interesses legítimos dos utentes”, que esperam do prestador de cuidados 

a melhor prática possível, de acordo com as orientações técnicas e científicas mais 
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atualizadas, através dos profissionais de saúde mais qualificados, diferenciados e 

habilitados; 

 

5. Igual interpretação se pode fazer do nº 1 da Base 2 da Lei de Bases da Saúde (LBS), 

segundo a qual “Todas as pessoas têm direito: b) A aceder aos cuidados de saúde 

adequados à sua situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente 

aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência científica disponível e 

seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde”. 

 

6. Importa, também, relembrar a própria recomendação que ER) faz ao Ministério da 

Saúde (MS), à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e aos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), relativa ao cumprimento do quadro legal 

em vigor e que importa relembrar: 

 

«(i) O direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64.º da CRP, tem por 

escopo garantir o acesso de todos os cidadãos a cuidados de saúde de qualidade e em 

tempo adequado, o qual deve ser assegurado através de um SNS universal, geral e, 

tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente 

gratuito;  

(ii) O cumprimento dos princípios de universalidade e generalidade do SNS 

implica a existência de regras que garantam o acesso a cuidados globais de saúde e em 

tempo clinicamente aceitável a todo e qualquer utente do SNS;  

(iii) A Lei n.º 15/2014, de 21 de março, compilou os direitos dos utentes de 

cuidados de saúde num só diploma, reiterando o teor da Carta dos Direitos de Acesso e 

incluindo os TMRG como elemento fundamental e basilar de tais direitos dos utentes; 

(iv) O ordenamento jurídico assegura, através de regras concretas e dirigidas ao 

acesso aos cuidados de saúde, o direito dos utentes – e concomitante, o correspetivo 

dever por parte dos prestadores de cuidados de saúde– à prestação de cuidados em 

tempo considerado clinicamente aceitável para a sua condição de saúde, o que se 

traduz, concretamente, no direito de receber tais cuidados no respeito rigoroso pelo 

cumprimento de todos os TMRG definidos;»  
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C. Potenciar o cumprimento dos TMRG 

Tal como mencionado pelo CA da ERS nesta proposta, entende a ATARP que potenciar o 

cumprimento dos TMRG, em favor dos doentes, no que concerne a Meios Complementares de 

Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), especificamente de Medicina Nuclear, Radiologia e 

Radioterapia, e os seus profissionais 

. 

E isso é evidente nas alíneas f), g) e h) da Base 20 da LBS, como podemos verificar de seguida: 

f) “Qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes, com base na evidência, 

realizadas de forma humanizada, com correção técnica e atenção à individualidade da pessoa” 

– Técnicos de Medicina Nuclear, de Radiologia e de Radioterapia, são profissionais altamente 

qualificados e diferenciados e dos poucos legalmente habilitados aos aspetos práticos da 

exposição a radiação ionizante, com claro papel de responsabilidade clínica por essa mesma 

exposição e otimização da mesma; 

g) “Proximidade, garantindo que todo o país dispõe de uma cobertura racional e eficiente de 

recursos em saúde” – a instalação e/ou renovação do parque tecnológico é fundamental, quer 

em equipamos de 1ª linha (Radiologia Geral, Mamografia, Radiologia Dentária, 

Osteodensitometria), quer em equipamentos nobres (Tomografia Computorizada, Ressonância 

Magnética, Câmara Gama, PET-CT, Aceleradores Lineares); 

h) “Sustentabilidade financeira, tendo em vista uma utilização efetiva, eficiente e de qualidade 

dos recursos públicos disponíveis” – esta utilização efetiva, eficiente e de qualidade deve estar 

diretamente ligada à otimização de procedimentos com radiação ionizante, sendo pertinente 

combater a repetição de exames, não apenas pelo seu custo financeiro, mas sobretudo à 

segurança dos doentes. 
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D. Propostas ATARP 

Assim sendo, e visto que apesar de todas as recomendações da ERS às entidades competentes, 

e percebendo que os TMRG não estão a ser cumpridos, a recomendação da ATARP será sempre 

no sentido de acautelar a saúde pública e os direitos dos cidadãos, no que diz respeito ao acesso 

aos cuidados de saúde, pelo que, mais do que implementar novos TMRG, importa encontrar 

soluções que garantam o cumprimento dos que já estão em vigor.  

As nossas propostas são: 

1. Sistemas de Informação uniformizados/transversais em TODO o Sistema Nacional de 

Saúde 

Esta medida evitaria a duplicação de exames nalgumas situações, bem como permitiria 

o acesso direto a TODOS os MCDT realizados por cada utente. 

 Consequentemente esta medida diminuiria a necessidade de “novos” tempos de 

espera, sempre que a condição clínica permitir, garantindo desde logo um acesso 

facilitado aos profissionais de saúde implicados no processo clínico do doente.  

Mesmo sabendo que já existem alguns projetos nesta área, importa um grupo de 

trabalho, que inclua todos os profissionais de saúde (Técnicos Superiores de Diagnóstico 

e Terapêutica das diversas áreas, Médicos, Enfermeiros, entre outros), Gestores, 

Informáticos, Representantes de Entidades Públicas, de forma otimizar estes sistemas. 

 

2. Operacionalizar o Despacho 3796-A/2017 de 5 de maio 

Por forma a promover a operacionalização dos meios e recursos existentes do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), de forma a aumentar a interoperabilidade entre instituições 

do SNS, incrementando a capacidade de resposta na prestação de cuidados de saúde 

aos utentes.  

O sistema GPR SNS já tem enquadramento legal, mas a sua utilização não está 

maximizada, pelo que a utilização desta ferramenta deve ser potencializada, em prol de 

um melhor e maior acesso aos cuidados de saúde. 
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Deve também ser considerada a necessidade de priorizar os exames com indicação 

clínica de patologia oncológica e cardíaca (entre outros), por forma a que os TMRG 

nestas situações sejam reduzidos, pelo menos, para 50%. 

 

3. Criação de Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) 

Estes CRI deverão potenciar – nas várias áreas e tipologias de resposta previstos no 

ponto 33, no que respeita às concretas alterações trazidas pela Portaria nº 153/2017, 

no seu anexo I (ex. MCDT) – o cumprimento dos TMRG no que diz respeito aos MCDT; 

4. Criação e disponibilização de ferramentas para orientar a referenciação de doentes 

para realização de exames 

A criação, e/ou utilização/adaptação de ferramentas já existentes, com vista a uma mais 

eficaz e eficiente referenciação de doentes para a realização de exames 

(nomeadamente de Medicina Nuclear e Radiologia), poderia, de sobremaneira, moderar 

e otimizar os tempos de resposta, salvaguardando a capacidade de resposta, sobretudo 

para os doentes considerados urgentes. 

 

5. Perfil de utilizador específico 

Criação de condições para existência de perfil de utilizador específico nos softwares de 

gestão de procedimentos para Técnicos de Medicina Nuclear, de Radiologia e de 

Radioterapia, para a gestão de vagas de acordo com as especificidades e indicação 

clínica de cada doente, por forma a uma otimização dos períodos para os 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. 

 

Coimbra, 13 de janeiro de 2022 

A Direção Nacional da ATARP 

 


