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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Grupo Trofa Saúde cobra taxa extra de higienização a utentes e beneficiários da ADSE 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que pelo menos algumas unidades do Grupo Trofa Saúde, 

como é o caso da unidade de São João da Madeira, estão a cobrar uma taxa de €5 a todos os seus utentes, 

incluindo beneficiários da ADSE, pelos equipamentos de protecção utilizados pelos seus profissionais. A essa 

taxa chamam ‘taxa de higienização’. 

Esta é mais uma situação de cobrança abusiva que se soma a outras já tornadas públicas (casos na Lusíadas 

Saúde e nos hospitais CUF, pertencentes ao Grupo Mello) e que mereceram até tomada de posição da Deco 

que apelou à ação da Entidade Reguladora da Saúde. A Associação de Defesa do Consumidor foi clara quanto 

a estas taxas que os hospitais privados estão a cobrar aos utentes: "Questionamos a própria cobrança do 

serviço, porque há elementos que fazem parte da segurança dos profissionais de saúde e que devem ser 

suportados pelas unidades, e não pelos utentes. Temos muitas dúvidas sobre se alguns adicionais podem ser 

cobrados". 

De facto, a obrigação de higienização dos espaços e de proteção e segurança dos profissionais é uma 

obrigação que existe sempre, sendo em tempos de pandemia ou não, e que devem ser assegurados por quem 

presta o serviço e não pelo utente. O Bloco de Esquerda tem defendido a necessidade de colocar um travão 

urgente nas más práticas que se tem verificado no sector privado da saúde, nomeadamente através da ação da 

ERS e através da defesa dos utentes. 

Nesta situação levanta-se ainda uma outra questão: a cobrança de uma taxa extra a beneficiários da ADSE. 

Ora, os preços praticados e os preços cobrados aos utentes são negociados entre os prestadores de serviços e 

a ADSE. A decisão unilateral de cobrar taxas extra aos beneficiários da ADSE não violará esses acordos, uma 

vez que desrespeitam o valor a cobrar aos utentes? E terá a ADSE conhecimento desta situação? 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Saúde, as 

seguintes perguntas: 

1. O Ministério da Saúde tem conhecimento desta situação? 
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2. Tem conhecimento de situações idênticas executadas por outros operadores do setor privado? 

3. Vai instruir a Entidade Reguladora da Saúde de forma a clarificar esta situação e a garantir que não se vão 

verificar mais abusos como este? 

4. A ADSE tem conhecimento desta taxa extra cobrada aos seus beneficiários? Concordou com a mesma ou 

ela foi aplicada em violação dos acordos estabelecidos entre a ADSE e este operador? 

Palácio de São Bento, 05 de maio de 2020. 
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