
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados de Urgência e de Emergência 

– Síntese da análise da atuação inspetiva da IGAS 

 2013-2018 

Setembro de 2019 



       
 

 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L 

1249-072 Lisboa 

E-mail: igas@igas.min-

saude.ptwww.igas.min-saude.pt 

Telf: + 351 213 408 10  

Fax: + 351 213 471 8 

 2ª | Página  
 

1. SUMÁRIO E OBJETIVOS DE ANÁLISE 

 

Sumário 

Nos últimos dois anos, foi perceção interna que o tema dos Cuidados de Urgência e de 

Emergência (CUE) poderia não ser incluído com regularidade anual na atividade programada. 

Em anos anteriores, a ocorrência de atividade inspetiva no tema foi regular, proativa ou 

reativamente. Assim, importa conhecer as características da ação inspetiva da IGAS na 

matéria, nos últimos anos, de forma a direcionar a futura intervenção. 

Este relatório de informações visa conhecer os padrões, resultados e metodologias dos 

processos instaurados na IGAS, nos últimos seis anos (2013 a 2018), bem como as principais 

condições contextuais. 

Palavras-chave 

Cuidados de urgência e de emergência (CUE); entidades hospitalares; resultados da ação 

inspetiva; urgências; qualidade da assistência em urgências. 

 

Objetivos 

Desenvolver uma análise tática (análise de um fenómeno específico e das suas circunstâncias, 

resultados e padrões), com o objetivo de contribuir para a programação da ação inspetiva da 

IGAS. Para tal, importa analisar os resultados das ações inspetivas à luz de vários fatores:  

 Distribuição no tempo 

 Distribuição geográfica 

 Metodologias e tipo de processos 

 Proatividade e reatividade 

 Irregularidades mais detetadas/fragilidades mais comuns 

 Consequências das ações 

 Informação sobre a redução do fenómeno ou outro impacto conhecido ou percecionado 
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2. RESULTADOS DE ANÁLISE 

2.1. SÍNTESE 

 

Entre 2013 e 2018 a IGAS desenvolveu 200 processos nesta matéria, a maioria dos quais de 

forma reativa 
(1)

. A intensidade das intervenções reativas diminuiu em benefício da atividade 

programada 
(2)

, que demonstrou ser mais eficiente em termos de resultado. A atividade reativa 

incidiu em casos relacionados com a qualidade da assistência prestada nos Serviços de 

Urgência (SU), a qual foi também o principal motivo das denúncias e participações recebidas, 

que tiveram como principal resultado processual o arquivamento. As intervenções 

programadas, pelo contrário, incidiram sobre a organização e funcionamento geral dos SU e 

resultaram em recomendações aos serviços. As irregularidades detetadas, denúncias recebidas 

e notícias na comunicação social relevam os aspetos relacionados com recursos humanos, 

escalas, turnos e tempos de trabalho. O tema não foi considerado na programação anual de 

2018 e 2019, sendo que, nesses dois anos voltou a crescer o número de denúncias ou 

participações recebidas e relacionadas com vários aspetos de organização e funcionamento. 

 

 

2.2. CONSTATAÇÕES E INDICADORES 

 

C1: A intensidade da atividade reativa diminuiu em benefício da atividade 

programada, diminuindo, em consequência, o número de processos 

IND.1: Entre 2013 e 2018 a IGAS desenvolveu 200 processos neste tema: 15 traduziram 

ações de inspeção programadas e 185 traduziram ações reativas, que assumiram várias 

formas processuais. 

IND.2: Em 2013 e 2014, as ações foram sobretudo reativas, designadamente 142 de 143, das 

quais 137 enformaram processos de acompanhamento
 (3)

 ou de esclarecimento 
(4)

, e 

tendo sido desenvolvida apenas 1 inspeção programada.  

                                                 
1
 Isto é, como reação a um impulso externo para atuação: situações denunciadas, participações, pedidos de 

intervenção de entidades oficiais e outras não previstas nem previsíveis 
2
 Conjunto de ações inspetivas proativas ou ordinárias, previstas na Programação Inspetiva Anual 

3
 Formas processuais APU (Acompanhamento de Entidade Pública) e APV (Acompanhamento de Entidade 

Privada), já extintas, com a revogação do Regulamento dos Procedimentos da IGAS (Despacho n.º 3786/2008, 

de 14/02) e a sua substituição pelas novas tipologias do Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, de 2015 

(Despacho n.º 10715-B/2015, de 25/09) 
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IND.3: Em 2015 desenvolveram-se 26 ações de natureza reativa, num conjunto de 28, tendo 

aumentado o número de inquéritos disciplinares (6) e de inspeções (3) e tendo as 2 

ações de natureza não-reativa constituído inspeções programadas. 

IND.4: Em 2016 e 2017, num conjunto de 27 processos, 16 traduziram ações de inspeção, 

tendo 12 destas sido programadas; em 2018 a ação no tema foi residual (1 processo de 

esclarecimento e 1 processo de inquérito disciplinar). 

 

C2: As ações programadas incidiram sobre a organização e funcionamento geral dos 

SU e as reativas, maioritariamente, sobre casos de “qualidade da assistência” 

IND.1: A organização e funcionamento geral dos SU foi objeto de 100% dos processos da 

atividade programada no tema, bem como de 10 dos 185 processos de natureza reativa 

(54%).  

IND.2: Os casos de qualidade da assistência foram sempre objeto de ação reativa, tendo 

assumido várias formas processuais.  

IND.3: Os casos de qualidade da assistência constituíram o objeto de 67% das ações reativas. 

IND.4: As restantes ações de natureza reativa incidiram sobre aspetos mais detalhados da  

“organização e funcionamento dos SU”, como, mais especificamente, “tempos de 

espera”, “taxas moderadoras” e outros. 

IND.5: Nos últimos dois anos em análise, as ações reativas versaram apenas sobre a qualidade 

da assistência prestada, não tendo sido desenvolvidas ações programadas.  

 

C3: O resultado do esforço investido pode ser entendido como mais eficiente no caso 

das inspeções programadas 

IND.1: Dos 200 processos desenvolvidos, 160 tiveram como resultado “arquivamento”. 

IND.2: Os processos de acompanhamento e de esclarecimento resultaram em arquivamento 

em 88% dos casos (146 de 165).  

                                                                                                                                                         
4
 Procedimento rápido e expedito, destinado à recolha de elementos com vista ao esclarecimento de expediente 

geral, verificação prévia de requisitos que habilitem a eventual decisão de instauração de ação inspetiva ou 

acompanhamento de ações em curso (Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, Despacho n.º 10715-

B/2015, de 15 de setembro) 
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IND.3: Mesmo nos casos em que o processo de acompanhamento ou de esclarecimento 

determinou a instauração de um processo de outro tipo, em regra de natureza 

disciplinar, o resultado destes foi, afinal, também o arquivamento. 

IND.4: Os processos de natureza disciplinar, que constituem também ações reativas, tiveram 

também como principal resultado o arquivamento (12 de 14). 

IND.5: 98% dos casos relativos à qualidade da assistência prestada em CUE, sempre tratados 

reativamente, resultaram em arquivamento. 

IND.6: Das 21 inspeções apenas 2 das 6 reativas e 2 das 15 programadas tiveram como 

resultado o arquivamento. 

IND.7:  As restantes inspeções resultaram na emissão de recomendações e de comunicações a 

outras entidades.  

 

C4: É possível identificar um conjunto de entidades nas quais a última ação inspetiva 

no tema foi há 3 ou mais anos, algumas das quais têm um número de 

atendimentos de urgência superior à média  

IND.1: Não foram desenvolvidas ações inspetivas no tema nas regiões do Alto Tâmega e do 

Douro.  

IND.2: No Alentejo Central e Alentejo Litoral, bem como na região de Leiria, as últimas 

intervenções ocorreram há mais de 5 anos. 

IND.3: É possível identificar 6 entidades, com um número de atendimentos de urgência 

superior à média, que não são objeto de intervenção no tema há 3 ou mais anos. 

 

C5: A IGAS recebe regularmente queixas, denúncias ou participações (QDP) 

relativas ao tema, sendo que em 2019 a quantidade recebida já foi superior à dos 

dois anos anteriores 

IND.1: O n.º médio mensal de QDP recebidas nos últimos 6 anos foi de 4. 

IND.2: O n.º anual de QDP diminuiu progressivamente até 2017 (de 74 em 2014 decresceu até 

18 em 2017), e aumentou progressivamente depois (22 em 2018 e 27 em 2019). 

IND.3: Em 2019 foram recebidas 27 QDP até ao final do mês de Outubro. 
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C6: As irregularidades detetadas, denúncias recebidas e notícias na comunicação 

social chamam a atenção para os aspetos relacionadas com escalas, turnos e 

tempos de trabalho 

IND.1: Das inspeções programadas da IGAS resultaram dois grandes grupos de 

irregularidades detetadas: 

- Relacionadas com recursos humanos, escalas, tempos de trabalho e turnos; 

- Relacionadas com registos relativos a veículos de emergência. 

IND.2: Os aspetos mais denunciados relacionaram-se, em primeiro lugar com a qualidade da 

assistência prestada; porém, em 2019 relacionaram-se, em primeiro lugar, com 

horários e escalas. 

IND.3: Os aspetos mais mencionados na comunicação social, no período analisado, 

relacionaram-se com a sobrelotação, com a falta de meios, de condições e de 

profissionais de saúde, e com horários e tempos de trabalho. 

 

 

3. FUNDAMENTOS DE ANÁLISE 

3.1. PROCESSOS INSTAURADOS 

 

A análise teve por base os 53 processos registados, no Sistema de Gestão Documental e de 

Processos (SGDP) da IGAS, relacionados com ERPIS entre 2013 e 2018. 

 53% dos processos instaurados foram de acompanhamento ou de esclarecimento
5
  

 

 
Gráfico 1 – Processos instaurados por tipo em 2013 - 2018 

 

                                                 
5
 Estes tipos de processos constituíam procedimentos de natureza não inspetiva, propriamente dita, destinando-se 

a recolher elementos com vista ao esclarecimento de expediente geral, ou a acompanhar ações externas ou outras 

situações em curso; os processos de acompanhamento foram extintos, em 2015, com a aprovação do novo 

Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS (IGAS (Despacho n.º 10715-B/2015, de 25/09)  

19 | 36%
14 | 26%

11 | 21%
9 | 17%

Acompanhamento (tipo 

de processo extinto)

Fiscalização Inspeção Esclarecimento
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 60% dos processos foram instaurados em atividade reativa
6
. 

 A distribuição temporal do número e tipo dos processos não foi regular:  

- O maior número de processos instaurados registou-se em 2014; 

- A média foi de 9 processos/ano; 

- Em 2014 e 2018 registaram-se picos de processos acima da média; 

- O número de ações diminuiu mais acentuadamente de 2014 para 2015, e 

progressivamente nos anos seguintes.  

 

 

 
Gráfico 2 – N.º de processos instaurados por ano 

 

As alterações na distribuição temporal compreendem-se quando analisados os tipos de 

processos e a correspondente forma de atuação da IGAS. 

 

 O número de processos de inspeção acentuou-se, em detrimento do número de processos 

de acompanhamento e de esclarecimento:  

- Entre 2013 e 2015, 63% dos processos enformava ações de acompanhamento ou de 

esclarecimento de situações diversas; 

- Entre 2016 e 2018, 67% dos processos passaram a enformar ações de inspeção e de 

fiscalização. 

 

                                                 
6
 Atividade inspetiva extraordinária, desenvolvida por reação a um impulso imprevisível e, portanto, não prevista 

na programação inspetiva anual 

2013

•7

2014

•23

2015

•5
2016

•4
2017

•3

2018

•11

63%
37%

2013-2015

Acompanhamento e Esclarecimento
Inspeções e Fiscalizações

33%
67%

2016-2018

Acompanhamento e Esclarecimento

Inspeções e Fiscalizações
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Gráfico 3 – Alteração do tipo de ação 

 

O elevado número de processos, em 2014 e 2018, deveu-se à ocorrência, em cada ano, de um 

grupo de ações de inspeção e de fiscalização, para além das ações habituais de 

acompanhamento ou de esclarecimento de situações participadas à IGAS. Estas ações de 

acompanhamento ou de esclarecimento são, em regra, reativas. Porém, os processos 

esclarecimento de 2017 e 2018 enformaram ações preparatórias para a execução dos grupos 

de ações de inspeção do ano seguinte. 

Assim, o decréscimo do número de ações refletiu a alteração da forma de tratamento das 

situações participadas à IGAS, que passaram a ser analisadas em conjunto e a ser 

consideradas em ações de inspeção articuladas, de acordo com a alteração de paradigma de 

atuação depois vertido no Plano Estratégico da IGAS 2016-2020.  

 
Gráfico 4 – Evolução do número de processos por tipo 

 

 

3.2.   QUEIXAS, DENÚNCIAS E PARTICIPAÇÕES (QDP) 

3.2.1. As QDP enquanto impulso processual 

A atuação da IGAS nesta matéria, no período 2013-2018, teve, maioritariamente, uma base 

reativa:  

 32 dos 53 processos nesta matéria (60% do total) foram instaurados em atividade reativa, 

i.e., não estavam previstos na programação inspetiva anual; 
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 A estes acrescem outros 10, também natureza reativa, embora não imediata
7
, tendo 

ocorrido no âmbito da atividade programada, mas sido determinados por denúncias e 

participações anteriormente recebidas; 

 Assim, 79% dos processos (42 dos 53) tiveram na sua origem denúncias ou participações, 

tendo consistido numa reação, imediata ou diferida, às mesmas.  

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Impulso processual 
 

 

 

 

 Nos últimos três anos do período em análise
8
, portanto entre 2016 e 2018, foram 

recebidas, na IGAS, 54 QDP relativas a estruturas residenciais para idosos.  

 O número duplicou de 2016 para 2017 e, em 2018, manteve-se semelhante ao de 2017. 

 

 

 

 

2016 9 

2017 21 

2018 24 

QDP recebidas até 15jul 2019 12 

2019 estimado 21 

Média anual estimada 2016-2019 19 

Gráfico 6 – N.º de denúncias ou participações recebidas  

 

 

3.2.2. Denunciantes e remetentes 

                                                 
7
 Os processos de natureza reativa podem traduzir uma reação imediata a um impulso externo, no momento em 

que é conhecido, ou diferida, por não ser urgente  
8
 Optou-se por não analisar em mais detalhes as denúncias ou participações de todo o período em análise, em 

função dos constrangimentos relacionados com os registos informáticos anteriores a 2016 

10
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Nesta matéria, as QDP dos últimos três anos do período em análise, ainda que provenientes 

de cidadãos, foram muitas vezes remetidas à IGAS por entidades oficiais.   

 A maioria das denúncias proveio de cidadãos que se identificaram  

 Apenas nove (9) denúncias provieram de denunciantes anónimos e, destas, quatro (4) 

foram inicialmente remetidas a outras entidades e por elas reencaminhadas para a IGAS. 

 
 

Denunciantes 
 

Cidadão identificado 27 

Cidadão anónimo 9 

Ordem dos Enfermeiros 5 

Sindicatos 4 

Profissionais de Saúde 4 

ACSS 3 

Prestadores de cuidados de saúde 1 

Ministério Público 1 

Total 54 

 
Quadro 1- Denunciantes 2016-2018 

 

 
Quadro 2- Remetentes das denúncias anónimas 2016-2018 

Remetentes das denúncias de cidadãos anónimos 

ACSS 1 

ACT 1 

Anónimo 5 

Ordem dos Enfermeiros 1 

Ordem dos Farmacêuticos 1 

Total 9 

 

 

 Mesmo as QDP cujo denunciante foi um cidadão que se identificou (27 das 54), foram 

muitas vezes reencaminhadas para a IGAS por entidades ligadas à Saúde ou à Segurança 

Social (17 das 27), e não diretamente pelos próprios.  

 De facto, a maioria das QDP (28 de 54) foi remetida à IGAS por outras entidades, em 

regra entidades relacionadas com o MS /SNS: 

 

Remetentes 
 

Organizações do MS/SNS 18 

GMS 2 

DGS 4 

ACSS 4 

ARS 4 

ACES 2 

SICAD 2 

Cidadãos 15 

Cidadão identificado 10 

Anónimo 5 

Ordens profissionais 10 

Ordem dos Enfermeiros 7 

Ordem dos Médicos 2 

Ordem dos Farmacêuticos 1 
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50%
39%

11%

instaura ou 

integra Processo

arquivamento encaminhamento 

para outras 

entidades

Organizações da Segurança Social 9 

Outras 2 

Sindicato TCESP 1 
ACT 1 

Total 54 

Quadro 3- Remetentes 2016-2018 

 Quanto aos denunciantes salienta-se, ainda, que no ano de 2018 se registou um acréscimo 

acentuado do número de denúncias feitas por cidadãos: 

 

Denúncias de cidadãos identificados 27 

2016 7 

2017 5 

2018 15 

Denúncias de cidadãos anónimos 9 

2016 1 

2017 3 

2018 5 
  

Quadro 4- Acréscimo das denúncias feitas por cidadãos 2016-2018 

 

 Quanto aos remetentes não se registou qualquer tendência de diminuição ou de 

intensificação de um grupo. 

 

3.2.3. Tratamento e resultados das queixas, denúncias e participações 

Na IGAS, as denúncias, inclusive as anónimas, são sempre objeto de tratamento. Ainda que 

não determinem a instauração de um processo inspetivo, são objeto de uma análise prévia, 

que pode resultar no seu arquivamento, na abertura de um processo de esclarecimentos 

(ESC
9
) para recolha de informação adicional, na abertura de um processo inspectivo ou 

podem, ainda, ser encaminhadas para outra entidade.  

 

Das QDP recebidas nos últimos três anos do período em análise nesta matéria: 

 

 50% motivaram a abertura de um 

processo, inspetivo ou de 

                                                 
9
 Processos do tipo ESC, de acordo com o Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS (Despacho n.º 10715-

B/2015, de 25/09) 

7 5

15

1 3 5

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Cidadão identificado Anónimo



       
 

 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L 

1249-072 Lisboa 

E-mail: igas@igas.min-

saude.ptwww.igas.min-saude.pt 

Telf: + 351 213 408 10  

Fax: + 351 213 471 8 

 12ª | Página  
 

esclarecimento, ou foram integradas 

num processo já existente; 

 39% foram arquivadas; 

 11% foram encaminhadas para outras 

entidades
10

;    

 As QDP anónimas (9) tiveram aproximadamente estes mesmos resultados
11

. 

 Não se registou qualquer padrão de destaque no resultado das QDP em função do tipo de 

denunciante ou de remetente. 

 

Atentando especificamente nas QDP relacionadas com os processos de todo o período 

2013-2018, constata-se que: 

 As QDP que originaram processos tiveram como denunciantes, em partes iguais (31%), 

cidadãos que se identificaram, anónimos e organismos da Segurança Social; 

 As remanescentes (3) consistiram em participações das ordens profissionais; 

Porém, como parte das QDP provenientes de cidadãos, anónimos ou identificados, foram 

encaminhadas para a IGAS através de organismos oficiais, salienta-se que: 

 As QDP que originaram processos tiveram como principais remetentes os organismos da 

Segurança Social (29%) e os organismos da Saúde (21%) 

 

                                                 
10

 Instituições da Segurança Social, Entidade Reguladora da Saúde, Ministério Público, Câmara Municipal  
11

 Uma (1) foi encaminhada para outra entidade, quatro (4) foram arquivadas e quatro (4) originaram ou 

integraram processos 

31% 31% 31%

7%

Anónimo Cidadão 

identificado

Organismos 

da 

Segurança 

Social

Organismos 

MS/SNS

Outros 

organismos 

oficiais

Ordem 

Profissional
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Gráfico 7 – N.º de denúncias ou participações recebidas 

2016-2018 
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Gráfico 8 – Denunciantes e remetentes dos processos com origem em QDP 2013-2018 

 

3.2.4. Situações denunciadas 

 As QDP recebidas nos últimos três anos do período em análise expuseram, por vezes, 

mais do que uma situação irregular.  

 As situações mais denunciadas respeitaram a deficiências na qualidade dos cuidados de 

saúde prestados, insuficiência de profissionais de saúde, e irregularidades ligadas à 

prescrição e administração de medicamentos; 

 Muitas vezes foram também expostas situações de maus tratos aos utentes, e falhas 

relacionadas com a gestão, organização e funcionamento.  
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Gráfico 9 – Tipos de situações denunciadas no período 2016-2018 

 

 

3.3. ÂMBITO DAS AÇÕES 

3.3.1. Direcionamento e objetos das ações em geral 

 

No que diz respeito às ERPIS e estruturas semelhantes, a IGAS tem competência para 

verificar as condições e qualidade dos cuidados de saúde nelas prestados. Assim: 

 33% dos processos foram inicialmente direcionados para a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados aos utentes;  

 21% para a execução de contratos, convenções, acordos e protocolos no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde;  

 11% para a prescrição de medicamentos.  
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Gráfico 10 – Âmbito das ações da IGAS 

 Os antigos processos de acompanhamento e de esclarecimento, em regra reativos, visaram 

situações muito específicas e diversificadas: 

Tipo de processos extintos (acompanhamentos) 19 

Acumulação indevida de funções 1 

Prescrição de medicamentos 4 

Organização e funcionamento 4 

Qualidade da prestação de cuidados de saúde 4 

Acumulação indevida de funções 2 

Higiene 1 

Usurpação de funções 1 

Desvio ou apropriação indevida de ativos 1 

Favorecimentos indevidos 1 

Processos de esclarecimentos  9 

Prescrição de medicamentos 2 

Usurpação de funções 1 

Organização e funcionamento 1 

Qualidade da prestação de cuidados de saúde 1 

Reclamações 1 

Comportamentos eticamente desadequados 1 

Acumulação indevida de funções 1 

Encaminhamento injustificado de doentes para a área privada ou pública  1 

 
Quadro 5 - Objetos dos processos de acompanhamento e de esclarecimento 
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 Os processos das ações de inspeção e de fiscalização (INS e FIS) foram todos 

direcionados para os três principais objetos, acima mencionados, tendo a execução de 

contratos e convenções sido exclusiva de um grupo de ações de fiscalização de 2014, mais 

centrado em estruturas próprias da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(Unidades de Longa Duração e Manutenção e Unidades de Média Duração e 

Reabilitação). 

 Mesmo os processos de inspeção e de fiscalização (INS e FIS) instaurados na sequência 

de queixas, denúncias e participações, abrangeram, por vezes, também outros aspetos não 

referidos nessas denúncias: destacam-se os relacionados com a execução de contratos, 

convenções, acordos e protocolos.  

 Destacaram-se igualmente aspetos relacionados com medicamentos, que, como melhor se 

verá, constituíram o maior objeto de desconformidades e recomendações. 

 Excetuando os aspetos acima, há incidência aproximada entre as situações mais 

denunciadas e o direcionamento dos processos da IGAS.  

 

 
Tema de 

denúncias 

Tema de 

processos 

Desconformidades 

e recomendações 

Qualidade da prestação de cuidados de saúde 1. º 1.º 0 

Dotação de RH  2.º 4.º 3.º 

Medicamentos  3.º 4.º 1.º 

Organização e funcionamento  3.º 3.º 3.º 

 

Quadro 6 – Correspondência entre os objetos das QDP, dos processos e das desconformidades detetadas 

 

 

3.4.   ENTIDADES  

 

Os 53 processos abrangeram 50 entidades
12

:  

- 26 Santas Casas da Misericórdia 

- 24 estruturas variadas, incluindo entidades do setor privado, setor social, ULDM e 

UMDR: 

                                                 
12

 Os restantes processos respeitaram à RNCCI e a uma situação (SAP-APV-2013-104) a qual não se referia a 

uma entidade específica  



       
 

 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L 

1249-072 Lisboa 

E-mail: igas@igas.min-

saude.ptwww.igas.min-saude.pt 

Telf: + 351 213 408 10  

Fax: + 351 213 471 8 

 17ª | Página  
 

 Nenhuma entidade foi visada em mais do que um processo. 

 24 das 26 Santas Casas da Misericórdia visadas, foram-no por relação a queixas, 

denúncias ou participações. 

 As restantes 24 entidades visadas em processos, como as Unidades de Longa Duração e 

Manutenção (ULDM) e Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR) da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), foram-no por iniciativa da 

IGAS, e as restantes tiveram associadas queixas, denúncias ou participações. 

 

Tipo de entidade N.º de processos 

Santas Casas da Misericórdia 26 

Antigos processos de acompanhamento 10 

ESC 6 

FIS 5 

INS 5 

Outras ERPI 24 

Antigos processos de acompanhamento 8 

ESC 2 

FIS 8 

INS 6 

Total  50 
 

Quadro 7 – Tipos de processos em tipos de entidades 

 

 Não se destacou prevalência de um tipo de processo sobre um tipo de entidade. 

 

Atentando especificamente nas ações de inspeção e de fiscalização (processos INS e FIS), 

refere-se:  

 Não se destacou prevalência de desconformidades num tipo de entidade, destacando-se, 

porém, o valor médio mais reduzido nas UMDR.  

 Não se destacou prevalência de um tipo de desconformidade num tipo de entidade. 

 

 

N.º de 

processos 

N.º de 

desconformidades 
Médias 

Santas Casas 10 134 13 

Outras ERPI 8 129 16 

UMDR 5 25 5 

ULDM 2 19 10 

Quadro 8 – Médias de desconformidades em tipos de entidades 
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Santas 

Casas 

Outras 

ERPI 
ULDM UMDR 

 

N.º de processos 10 8 5 2 25 

Tipos de desconformidades:   
    

Medicamentos 53 36 7 8 104 

Registos Clínicos e Processos Individuais 37 34 2 3 76 

Recursos Humanos 10 11 3 6 30 

Organização e Funcionamento 10 15 4 
 

29 

Instalações e Equipamentos 8 14 1 2 25 

Faturação 4 
 

2 4 10 

Higienização e Desinfeção 6 
   

6 

Triagem e Recolha de Resíduos 3 2 
  

5 

Controlo de Infeção  1 1 1 3 

Quadro 9 – Tipos de desconformidades em tipos de entidades 

 

 

3.5.   ZONAS GEOGRÁFICAS 

 

A IGAS atuou maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa: 

 

 12 das 50 entidades objeto de ação da IGAS, localizavam-se na Área Metropolitana de 

Lisboa, 6 no Oeste e 4 no Alto Alentejo.  

 Em cinco (5) regiões nenhuma entidade foi objeto de ação da IGAS: 

- Beira Baixa; 

- Região de Leiria; 

- Médio Tejo; 

- Alto Tâmega; 

- Alentejo Litoral. 

 As restantes entidades visadas distribuíram-se por várias regiões de acordo com o nível III 

da divisão em NUT
13

.  

                                                 
13

 Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 
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NUTS III 
Nº. de entidades 

objeto de ação
14

 

Área Metropolitana de Lisboa 12 

Área Metropolitana do Porto 3 

Viseu Dão-Lafões 2 

Lezíria do Tejo 2 

Douro 1 

Alto Alentejo 4 

Região de Coimbra 3 

Oeste 6 

Alto Minho 2 

Beiras e Serra da Estrela 1 

Beira Baixa 0 

Região de Leiria 0 

Alentejo Central 3 

Médio Tejo 0 

Região de Aveiro 1 

Tâmega e Sousa 2 

Algarve 1 

Terras de Trás-os-Montes 2 

Ave 1 

Cávado 2 

Baixo Alentejo 1 

Alto Tâmega 0 

Alentejo Litoral 0 

Região Autónoma dos Açores 1 

Total 50 
 

 
Quadro 10 – Localização, por NUTS III, das entidades que foram objeto de ação da IGAS 

 

O grau de cobertura territorial pode também ser visto à luz dos dados conhecidos sobre a 

distribuição territorial deste tipo de estruturas.  

Na Carta Social15 do MTSSS constam mais de 2000 entidades, como instituições com ERPIs, 

cuja distribuição territorial se apresenta no quadro abaixo. 

 

                                                 
14

 Dois processos disseram respeito à Rede de Cuidados Continuados Integrados e um a uma situação (SAP-

APV-2013-104) na qual não se referenciava uma entidade específica pelo que não são contabilizadas para o 

cálculo das NUTS III 
15 

A Carta Social é um instrumento de informação relativo à Rede de Serviços e Equipamentos, tutelados pelo 

MTSSS, em funcionamento no Continente, a sua caracterização, localização territorial, equipamentos e entidades 

de suporte. Consulta efetuada em http://www.cartasocial.pt/ a 17/05/2019 

http://www.cartasocial.pt/
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Região (NUTs III) 

Nº de entidades na 

Carta Social do 

MTSSS 

Peso relativo da 

região no total de 

entidades na 

Carta Social do 

MTSSS 

Nº. de 

entidades 

objeto de ação 

da IGAS 

Peso relativo da 

região no total de 

entidades objeto 

de ação da IGAS 

Área Metropolitana de Lisboa 628 18% 12 24% 

Área Metropolitana do Porto 420 12% 3 6% 

Viseu Dão Lafões 247 7% 2 4% 

Lezíria do Tejo 246 7% 2 4% 

Douro 184 5% 1 2% 

Alto Alentejo 154 4% 4 8% 

Região de Coimbra 147 4% 3 6% 

Oeste 128 4% 6 12% 

Alto Minho 128 4% 2 4% 

Beiras e Serra da Estrela 125 4% 1 2% 

Beira Baixa 111 3% 0 0% 

Região de Leiria 102 3% 0 0% 

Alentejo Central 100 3% 3 6% 

Médio Tejo 84 2% 0 0% 

Região de Aveiro 85 2% 1 2% 

Tâmega e Sousa 85 2% 2 4% 

Algarve 84 2% 1 2% 

Terras de Trás-os-Montes 83 2% 2 4% 

Ave 81 2% 1 2% 

Cávado 76 2% 2 4% 

Baixo Alentejo 63 2% 1 2% 

Alto Tâmega 50 1% 0 0% 

Alentejo Litoral 23 1% 0 0% 

Total Geral 3434   49
16

   

 
Quadro 11 – Proporções relativas de ERPIs e de processos da IGAS, por região 

 

Da sua análise, destaca-se: 

 Em algumas regiões, a proporção de entidades visadas pela IGAS acompanha, 

aproximadamente, a proporção de estruturas existentes no total do país (Alto Minho, 

Aveiro, Algarve, e outras).  

 Em outras, a presença da IGAS apresentou menor equilíbrio: ou o peso da região no 

número de processos da IGAS foi mais acentuado do que o peso da região no número total 

de estruturas existentes no país (como o caso da região Oeste), ou apresentou grande 

                                                 
16

 Não se inclui a Região Autónoma dos Açores 
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variação em relação a outras regiões com um número aproximado de estruturas (como a 

Beira Baixa e o Alentejo Central).  

No planeamento de futuras ações, deverá ser ponderado este equilíbrio na seleção de 

entidades, entendendo que o controlo da IGAS sobre a prestação de cuidados de saúde em 

algumas destas estruturas, numa determinada região, poderá potenciar um efeito preventivo 

nas restantes estruturas da mesma região.  

 

 

3.6.   RESULTADOS 

3.6.1. Desconformidades 

Nos 24 processos de inspeção ou fiscalização (INS e FIS) foram detetadas 307 

desconformidades, tendo cada um dos processos visado uma entidade diferente:  

 99 das desconformidades respeitaram a medicamentos e 76 aos registos clínicos e 

processos individuais dos utentes; 

- 24 das desconformidades que respeitaram a medicamentos estiveram relacionadas 

com a preparação e identificação, administração e supervisão e 22 com o deficiente 

armazenamento/acondicionamento; 

- 9 das 76 desconformidades relativas aos  registos clínicos, respeitaram à ausência de 

sinalização de eventos sentinela, e oito (8) ao plano individual de cuidados incompleto. 

 
Gráfico 11 – Tipificação das desconformidades detetadas 
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O número mínimo de 

desconformidades detetadas 

numa entidade inspecionada ou 

fiscalizada foi de 2, e o máximo 

de 29, com média de 13 e 

mediana de 14. Em 15 das 24 

entidades foram detetadas 

desconformidades em número 

superior a 10. 

 

Gráfico 12 – mínimo, máximo, média e mediana 

 

 

3.6.2. Resultados dos processos (decisão)  

 Em 45% dos processos foram emitidas recomendações, por terem sido detetadas 

desconformidades, e em 43% dos casos os processos foram arquivados. 

 
Gráfico 13 – Resultado das ações inspetivas ou de esclarecimento 

 

 O resultado das ações tem relação com o tipo de processo: as ações nas quais foram 

emitidas recomendações enformaram processos dos tipos INS ou FIS, não tendo nenhum 

destes processos tido como resultado o arquivamento:  

- 24 dos 25 processos dos tipos INS e FIS tiveram como resultado a emissão de 

recomendações; 
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- 16 de 18 processos, os antigos processos de acompanhamento extintos com o novo 

Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, tiveram como resultado o arquivamento;  

- 6 dos 9 processos do tipo ESC tiveram como resultado o arquivamento.  

 

Note-se que, em regra, as ações do tipo acompanhamento ou do tipo esclarecimento (ESC) 

não originaram emissão de recomendações, resultando geralmente no encaminhamento da 

informação para outra entidade competente, na instauração de um processo de outro tipo ou 

em arquivamento.  

 

 

 
Quadro 12 – Resultados da ação da IGAS por tipo de processo 

 

3.6.3. Recomendações 

Na sequência das desconformidades, detetadas nos processos do tipo INS e FIS, foram 

emitidas 193 recomendações. Destas: 

 35 foram relativas a aspetos relacionados com medicamentos; 

 34 foram relativas aos registos clínicos e aos processos individuais dos utentes. 

 

Tipo de processo/ Resultados 
 

Antigos processos de acompanhamento 19 

Arquivado 17 

Envio para a Insp. Reg.de Saúde - RAAçores 1 

Envio para a Coordenação Nacional da RNCCI 1 

Processos do tipo ESC 9 

Arquivado 6 

Instaura processo 1 

Envio para a ERS 1 

Em execução 1 

Processos do tipo FIS 14 

Emissão de recomendações 13 

Instaura processo 1 

Processos do tipo INS 11 

Emissão de recomendações 11 

Total  53 
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Gráfico 14 – Tipificação das recomendações 

 

 Das 193 recomendações emitidas, 151 (78%) foram dirigidas à entidade e 42 (22%) à 

ARS que tutelava a entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 15 – Recomendações às entidades do MS com deveres de acompanhamento das entidades visadas 
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3.7. CONTEXTO 

3.7.1. Análise PESTAL e dados de contexto 

POLÍTICA ECONOMIA 

 

 Políticas de apoio à pessoa idosa tradicionalmente mais centradas 

no terceiro setor e nas autarquias locais; 

 Programa do governo destaca:  

o Políticas de diferenciação positiva orientadas para as 

pessoas idosas e em situação de dependência; 

o Estímulo da RNCC na comunidade e na periferia das 

grandes cidades para chegar ao domicílio dos idosos e 

dependentes, integrada com a rede de ação social; 

o Necessidade de criar um ambiente favorável ao 

envelhecimento ativo e saudável, com a participação 

ativa das autarquias; 

o Reforço dos cuidados continuados prestados no 

domicílio e em ambulatório; 

o Aumento do número de vagas em cuidados continuados 

integrados em conjunto com as organizações do terceiro 

setor e do setor privado; 

o Reconhecimento e apoio a cuidadores informais que 

apoiam as pessoas dependentes nos seus domicílios.  

 

 

 Famílias sem condições 

económicas para 

recorrerem a alternativas 

privadas no cuidado dos 

ascendentes. 

 Recurso aos profissionais 

de saúde mais oneroso do 

que o recurso a 

trabalhadores 

especializados em 

cuidados gerais de 

geriatria. 

 Subfinanciamento e 

constrangimentos 

gestionários das 

estruturas da Segurança 

Social e da Saúde. 

SOCIEDADE TECNOLOGIA 

 

 Intensificação do peso da população com 65 ou mais anos na 

população total e aumento da esperança média de vida, 

intensificaram a necessidade de cuidados decorrentes da idade 

avançada. 

 O aumento rápido da população com 65 ou mais anos tem 

condicionado o crescimento da taxa de cobertura de ERPIs e 

Serviços de Apoio Domiciliário (SAD). 

 Falta de sensibilização para a necessidade da prestação de 

 

 Desenvolvimento 

tecnológico acelerado 

nem sempre compatível 

com as dificuldades de 

aprendizagem e 

adaptação das pessoas 

idosas. 

 Facilidade de 
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cuidados de geriatria por recursos humanos especificamente 

qualificados em saúde. 

 Enraizamento cultural dos valores relacionados com o cuidado e 

o respeito pela pessoa idosa em processo de desenvolvimento a 

par das novas condições de envelhecimento populacional. 

 O cuidado dos ascendentes não é visto e tratado aos vários níveis 

como o cuidado dos descendentes.  

 Enraizamento cultural do cuidado da pessoa idosa em estruturas 

próprias como uma prática de caridade para com os 

desfavorecidos 

 

comunicação à distância 

permite maior 

proximidade entre a 

pessoa idosa em cuidados 

fora do domicílio com os 

parentes próximos.  

LEGALIDADE AMBIENTE 

 

 Quadro legal e laboral não propício ao acompanhamento da 

intensificação das necessidades familiares de apoio aos 

ascendentes em linha reta ou colateral. 

 Insuficiência no controlo do cumprimento das regras legais 

aplicáveis à matéria. 

 

 Ambiente habitacional e 

de mobilidade não 

propício à autonomia da 

pessoa idosa no seu 

domicílio. 

 

 

 

 “O peso relativo da população residente com 65 ou mais anos na população total tem-se 

intensificado ao longo dos anos, representando, em 2017, 21,8 % da população total do 

Continente (em 2000 era 16,5 %). Dos dezoito distritos do território continental, doze 

registavam, em 2017, um peso relativo de população com 65 ou mais anos superior à 

média do Continente (21,8 %).
17

” (Carta Social, GEP, pg 44).   

 “As principais respostas dirigidas à população idosa têm verificado um desenvolvimento 

assinalável (59 %) desde 2000, traduzindo um aumento superior a 2700 novas respostas. 

As respostas ERPI e SAD foram as que, neste domínio, mais cresceram em 2017 (70 % e 

71 %, respetivamente) por comparação a 2000, e as que apresentavam maior oferta.” 

(ibidem, pg 43). 

                                                 
17

 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. (2018). 

Carta social – rede de serviços e equipamentos 2017 . Lisboa: Gabinete de Estratégia e Planeamento 
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 “A cobertura de respostas para as Pessoas Idosas tem evoluído de forma positiva nos 

últimos dez anos, porém o aumento acelerado da população com 65 ou mais anos tem 

condicionado o crescimento da taxa de cobertura destas respostas. Em 2017, a taxa de 

cobertura média no Continente das principais respostas que visam o apoio à população 

idosa cifrou-se em 12,7 %, refletindo uma taxa de crescimento de 14,7 % por 

comparação a 2006.” (ibidem, pg 47). 

 “A resposta ERPI continuava a apresentar taxas de ocupação acima de 90 %, fixando-se, 

em 2017, em 92,6 %” (ibidem, pg 48). 

 Na Carta Social do MTSSS constam mais de 2.000 entidades, como instituições com 

ERPIS. Foram visadas em processos da IGAS 50 entidades.  

 

 
Ilustração 1 – Carta social, por distrito

18
 

 

                                                 
18

 http://www.cartasocial.pt, em 17/05/2019 

http://www.cartasocial.pt/


       
 

 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L 

1249-072 Lisboa 

E-mail: igas@igas.min-

saude.ptwww.igas.min-saude.pt 

Telf: + 351 213 408 10  

Fax: + 351 213 471 8 

 28ª | Página  
 

 

NUTS III 
N.º de entidades registadas na 

Carta Social
19

 

Nº. de entidades 

objeto de ação
20

 

Área Metropolitana de Lisboa 628 12 

Área Metropolitana do Porto 420 3 

Viseu Dão-Lafões 247 2 

Lezíria do Tejo 246 2 

Douro 184 1 

Alto Alentejo 154 4 

Região de Coimbra 147 3 

Oeste 128 6 

Alto Minho 128 2 

Beiras e Serra da Estrela 125 1 

Beira Baixa 111 0 

Região de Leiria 102 0 

Alentejo Central 100 3 

Médio Tejo 85 0 

Região de Aveiro 85 1 

Tâmega e Sousa 85 2 

Algarve 84 1 

Terras de Trás-os-Montes 83 2 

Ave 81 1 

Cávado 76 2 

Baixo Alentejo 63 1 

Alto Tâmega 50 0 

Alentejo Litoral 23 0 

Região Autónoma dos Açores ND 1 

Total 3.435 50 

Quadro 13 – N.º de ERPIs da Carta social, por NUT e correspondente n.º de processos da IGAS 

 

3.7.2. Notícias na Comunicação Social 

Para efetuar a análise das notícias na comunicação social, durante o ano de 2018, foram tidos 

como fonte de informação, os “Cadernos de Imprensa”, recolha diária de notícias na área da 

Saúde, remetidos à IGAS pelo Gabinete do Ministro da Saúde. 

 O tema relacionado com as palavras-chave do tema registou dois picos, em janeiro e em 

agosto: 
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 Consulta efetuada em http://www.cartasocial.pt/ a 17/05/2019  
20

 Dois processos disseram respeito à Rede de Cuidados Continuados Integrados e um a uma situação que não se 

referia a uma entidade específica  
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- Relativamente a janeiro, 60% das notícias abordavam o aumento da capacidade de 

resposta, por instalação de nova ERPI ou por renovação das ERPIS existentes, e o facto 

das entidades do SNS se encontrarem sobrelotadas com internamentos sociais por 

ausências de vagas noutras estruturas - ou seja, utentes com alta hospitalar mas que 

permanecem nos hospitais por não terem para onde ir. 

- Em agosto, 50% das notícias versaram sobre as irregularidades no funcionamento de 

ERPIS. 

 

 

 

Mínimo de menções/mês 2 

Média de menções/mês 5,2 

Máximo de menções/mês 10 

Moda estatística 5 

Média de menções/mês sem 

picos 3,7 

 

 

Gráfico 16 – N.º de menções nos “Cadernos de Imprensa” do MS 

 

 

 

Assunto das notícias N.º de artigos 

Aumento da capacidade de resposta por instalação/renovação de ERPIS 17 

“Internamento social” em entidades hospitalares  11 

Desconformidades de funcionamento das ERPIS 9 

Ausência de resposta (falta/encerramento de ERPIS) 6 

Caracterização de ERPIS 3 

Aumento do volume de negócio 3 

Criação de equipa de cuidados 2 

Surtos em ERPIS 2 

Novas formas de integração 2 

Recomendação de administração de suplementos vitamínicos 1 

Telemedicina em ERPIS 1 

Recomendações dos hospitais em períodos específicos (vaga de calor) 1 

Apoio por parte das farmácias às ERPIS 1 

Competência de fiscalização transferida para as autarquias 1 
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Assunto das notícias N.º de artigos 

Prémio 1 

Necessidade de cuidados prestados 1 

 
62 

 

Quadro 14 - Tipificação do assunto das notícias nos “Cadernos de Imprensa” do MS, em 2018 

 

 

3.7.3. Matriz 5W de resultado  

 
 

QUEM  

- Denunciantes: cidadãos, na maioria identificados  

- Remetentes das denúncias: organismos oficiais da Saúde e da Segurança 

Social 

- Vítimas: pessoas idosas em situação de dependência 

- Gestores e pessoal de serviço 

O QUE se constata 
- Incumprimento de requisitos relativos a medicamentos e registos clínicos 

- Insuficiências a nível dos cuidados de enfermagem 

QUANDO ocorrem  - De forma regular ao longo dos anos 

COMO se atua 

- Inicialmente em processos de acompanhamento
21

, agora em processos de 

esclarecimentos e de inspeção e (ESC e INS), mas quase sempre em 

reação a denúncias e participações  

- Com o apoio da Ordem dos Enfermeiros, mas de forma centrada nos 

requisitos legais  

ONDE  - Em regra, apenas nas estruturas denunciadas 

PORQUÊ  
- Para averiguar as situações denunciadas e a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados 

 

 

 

 

***  
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 Procedimentos de natureza não inspetiva, propriamente dita, destinando-se a recolher elementos com vista ao 

esclarecimento de expediente geral, ou a acompanhar ações externas ou outras situações em curso; extintos em 

2015, com a publicação do novo Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS 



       
 

 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L 

1249-072 Lisboa 

E-mail: igas@igas.min-

saude.ptwww.igas.min-saude.pt 

Telf: + 351 213 408 10  

Fax: + 351 213 471 8 

 31ª | Página  
 

Índice 

 

1. Sumário e objetivos de análise ........................................................................................... 2 

2. Resultados de Análise ........................................................................................................ 3 

2.1. Síntese ............................................................................................................................. 3 

2.2. Constatações e indicadores .............................................................................................. 3 

3. Fundamentos de Análise .................................................................................................... 6 

3.1. Processos instaurados ...................................................................................................... 6 

3.2. Queixas, denúncias e Participações (QDP) ..................................................................... 8 

3.2.1. As QDP enquanto impulso processual ................................................................. 8 

3.2.2. Denunciantes e remetentes ................................................................................... 9 

3.2.3. Tratamento e resultados das queixas, denúncias e participações ....................... 11 

3.2.4. Situações denunciadas ........................................................................................ 13 

3.3. Âmbito das Ações ......................................................................................................... 14 

3.3.1. Direcionamento e objectos das ações em geral .................................................. 14 

3.4. Entidades ....................................................................................................................... 16 

3.5. Zonas geográficas .......................................................................................................... 18 

3.6. Resultados ..................................................................................................................... 21 

3.6.1. Desconformidades .............................................................................................. 21 

3.6.2. Resultados dos processos (decisão) .................................................................... 22 

3.6.3. Recomendações .................................................................................................. 23 

3.7. Contexto ........................................................................................................................ 25 

3.7.1. Análise PESTAL e dados de contexto ............................................................... 25 

3.7.2. Notícias na Comunicação Social ........................................................................ 28 

3.7.3. Matriz 5W de resultado ...................................................................................... 30 

Índice ........................................................................................................................................ 31 

Ficha Técnica ........................................................................................................................... 32 

 

 

 

  



       
 

 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L 

1249-072 Lisboa 

E-mail: igas@igas.min-

saude.ptwww.igas.min-saude.pt 

Telf: + 351 213 408 10  

Fax: + 351 213 471 8 

 32ª | Página  
 

Ficha Técnica 

 

Classificação das informações  Disseminação recomendada Tipo de análise 

 Pública ou não classificada 

 Reservada ou restrita 

 Sensível ou confidencial 

 Destinatário específico 

 Interna 

 Externa 

 Estratégica 

 Tática 

 Operacional 

 De risco 

Avaliação das informações Tema(s): Objeto(s): 

 Segura 

 Bastante fiável 

 Fiável 

 Pouco fiável 

 Incerta 

 G1: Cuidados continuados 
 44: Estruturas residenciais para 

idosos  

 

Período temporal  2013-2018 

Fontes 
Sistema de Gestão Documental e de Processos da IGAS; processos físicos da 

IGAS; Cadernos de Imprensa do MS, 2018. 

 

Técnicas e 

ferramentas de 

análise 

 Análise de resultados 

 Análise de tendências e padrões 

 Análise de fenómeno 

 Perfil de tipo  

 Análise de contexto 

 Análise de redes e conexões 

 Análise de risco 

 Análise de sujeitos 

 Análise operativa 

 Outra 

 Diagramas de conexões 

 Matrizes de associações 

 Diagramas de eventos 

 Linhas de tempo 

 Diagramas de fluxos  

 Matriz 5WH  

 SWOTs ou PESTAL 

 Diagramas de Ishikawa 

 Questionários ou Delphis  

 Gráficos e quadros estatísticos 

 Outras matrizes 

 Outros diagramas 

 

Elaboração: 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde  

Equipa Multidisciplinar de Tratamento e Análise de Informação 

Setembro de 2019 
 

 

 


