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1. RESULTADOS DE ANÁLISE 

 

1.1. Síntese 

 

Ao longo do ano de 2017, a IGAS recebeu 739 queixas, denúncias ou participações (QDP), 

maioritariamente provenientes de particulares, relatando situações ocorridas em entidades 

prestadoras de cuidados de saúde ou com os seus trabalhadores.  

Este expediente foi maioritariamente arquivado: liminarmente em cerca de ¼ dos casos, após 

análise preliminar por um inspetor em outro ¼, ou após recolha de esclarecimentos adicionais 

em outro ¼. Nos restantes casos originou processos inspetivos reativos, imediatos ou 

diferidos para a programação do ano seguinte, ou foi encaminhado para outra entidade. 

 

1.2. Constatações principais 

 

C1: A maioria das QDP foi proveniente de particulares e de anónimos 

IND.1: 77% das QDP foram provenientes de particulares, 55% de pessoas que se 

identificaram e 22% de anónimos 

IND.2: Apenas 15% foram efetuadas por outras entidades de natureza pública, tendo 12% sido 

provenientes do MS/SNS
1
 e, destas, 97% da ACSS

2
 

IND.3: 5% foram provenientes de organizações sindicais, comissões de trabalhadores, ordens 

e outras associações profissionais ou sociais  

IND.4: As QDP provenientes de prestadores do sector privado foram residuais 

  

C2: A maioria das entidades denunciadas é prestadora de cuidados de saúde 

IND.1: 43% das QDP referiram-se a estabelecimentos hospitalares do SNS 

IND.2: 22% referiram-se a outros estabelecimentos do sector público-privado, social, privado 

ou convencionado 

IND.3: 16% referiram-se a prestadores de cuidados de saúde primários 

IND.4: Apenas 6% se referiram a entidades não prestadoras de cuidados 

                                                 
1
 Ministério da Saúde/Serviço Nacional de Saúde 

2
 Administração Central do Sistema de Saúde 



       
 

 

 

 
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 

 3ª | Página  
 

 

C3: A maioria das QDP exigiu análise ou recolha de informação complementar 

IND.1: Em 27% dos casos foi necessária a análise por um inspetor 

IND.2: Em 21% foi necessária a recolha de esclarecimentos em processo de tipo ESC
3
 

IND.3: 27% foram arquivadas liminarmente 

IND.4: 18% originaram ou integraram
4
 um processo inspetivo reativo, imediato ou diferido 

para a programação inspetiva do ano seguinte 

 

C4: A maioria das QDP não originou nem integrou um processo inspetivo na IGAS  

IND.1: 59% das QDP não originaram nem integraram um processo na IGAS 

IND.2: 2% originaram um processo na entidade denunciada 

IND.3: Os processos originados na IGAS foram maioritariamente processos de esclarecimento 

(63%) 

IND.4: 24% das QDP originaram ou integraram processos de natureza disciplinar (56) e 9% 

processos de inspeção (23) 

 

C5: A maioria das QDP resultou em arquivamentos  

IND.1: 78% das QDP foram arquivadas, liminarmente ou após análise e tratamento (dentro ou 

fora de processo inspetivo) 

IND.2: 9% resultaram no acompanhamento de um processo a correr em outra entidade
5
 

IND.3: 8% resultaram em comunicações a outras entidades oficiais do Estado 

 

 

 

                                                 
3
 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) 

4
 Por vezes as QDP são conexas a processos já em curso, ou duplicações de QDP que já os integram, pelo que 

são juntas aos mesmos 

5
 Casos em que a IGAS acompanha o desenrolar de um processo noutra entidade, que é competente em 1.ª linha 

para o exercício do poder disciplinar 
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Assim: 

 

QUEM 

Os denunciantes são sobretudo particulares, em larga medida anónimos, mas 

também entidades públicas e privadas, sobretudo do MS/SNS; os mais 

denunciados são prestadores de cuidados hospitalares 

O QUÊ  
São reportadas situações que podem configurar irregularidades no SNS, 

sobretudo ligadas a assistência clínica 

QUANDO  
As denúncias são recebidas ao longo de todo o ano, de forma mais ou menos 

regular 

COMO  

São denúncias escritas, que entram na IGAS como expediente de entrada, e que 

em regra são objeto de análise, carecem da recolha de esclarecimentos 

adicionais, e por vezes originam processos inspetivos 

ONDE  As situações referem-se a todo o território nacional continental 

PORQUÊ  
Em regra, as QDP visam reclamar de situações particulares objeto de 

descontentamento individual 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS DE ANÁLISE 

 

2.1.   Distribuição Temporal 

 

 A distribuição mensal das QDP não evidenciou sazonalidade. 

 A média de QDP recebidas em 2017 foi aproximada da média registada para os 6 

primeiros meses de 2018 e para todo o ano de 2016 (50/mês). 

 As QDP recebidas variaram entre 33 e 79/mês, com um pico nos 2 primeiros meses de 

2017 e distribuição aproximada (distorção de -0,9), nos restantes meses: 
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2.2.   Tipo de entidades denunciantes 

 

 Os particulares foram os principais denunciantes (55%). 

 148 QDP foram anónimas. 

 Registaram-se 53 QDP provenientes da Administração Indireta do MS e de outras 

organizações do Ministério da Saúde/SNS. 

 

 

Tutela, Administração Direta do MS, MP e OPC
6
, outras entidades oficiais do Estado 29 

Administração indireta do MS e outras organizações do MS/SNS 53 

Prestadores de Cuidados de Saúde do SNS 20 

Ordens profissionais, Organizações sindicais e Comissões de trabalhadores 24 

Associações profissionais e outras 12 

Particulares identificados 374 

Setor social, privado e convencionado 9 

Órgãos de comunicação social 5 

Anónimos 148 

                                                 
6
 Ministério Público e Órgãos de Polícia Criminal 

79 78 
63 

46 51 54 
46 

60 

33 

52 53 59 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

4% 8% 
3% 4% 2% 

55% 

1% 1% 

22% 

Tutela, Administração 

Direta do MS, Polícias e 

MP, outras entidades 

oficiais do Estado 

Prestadores de Cuidados 

de Saúde do SNS 

Associações 

profissionais e outras 

Setor social, privado e 

convencionado 

Anónimos 

2.º semestre 303 | 45% 1.º semestre 371 | 55% 
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2.3.   Tipos de entidades denunciadas 

 

 14% das QDP referiram mais do que uma situação ou entidades visadas.  

 A maioria das situações reportadas nas QDP visou prestadores de cuidados de saúde 

do SNS (67%), na maioria estabelecimentos hospitalares, mas também outros serviços 

e estabelecimentos de saúde, do setor privado ou convencionado. 

 

 
 

 

Prestadores de 

cuidados de saúde 

370 43% Estabelecimentos hospitalares 

72 8% Unidades locais de saúde 

37 
16% 

Agrupamentos de centros de saúde (CSP) 

98 Unidades de Saúde (CSP) 

Entidades de saúde 

6 

6% 

Administração direta do MS 

19 Administração central indireta do MS 

15 Administração periférica indireta do MS  

8 Outras entidades de Saúde do MS 

Outros serviços e 

estabelecimentos de 

saúde 

30 3% Setor público-privado 

118 14% Setor privado ou convencionado 

46 5% Setor social 

Outros 

5 1% Farmácias 

7 1% Outros serviços e estabelecimentos do Estado 

33 4% Não definido 

 

 

 

 

 

 

67% 

6% 

22% 

5% 

Prestadores de 

cuidados de saúde 

Entidades de 

saúde 

Outros serviços e 

estabelecimentos 

de saúde 

Outros 
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2.4.   Zonas geográficas com mais denúncias 

 

 Ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, as entidades visadas nas QDP 

concentraram-se (69%) na Área Metropolitana de Lisboa.  

 Destacam-se também as ocorrências (34%) relativas a entidades prestadoras de 

cuidados de saúde hospitalares da região de Coimbra. 

 Ao nível dos cuidados de saúde primários (CSP) as entidades visadas nas QDP foram 

muito atomizadas, tendo a moda estatística sido de 1 QDP/entidade. Porém, algumas 

regiões concentraram um número mais elevado de QDP, como o caso da Área 

Metropolitana de Lisboa e a região de Tâmega e Sousa. 

 

 

2.5.   Tratamento e resultados 

 

As queixas, denúncias e participações são tratadas em função da informação que contêm: 

algumas permitem, desde logo, determinar a abertura de uma ação inspetiva, outras 

carecem de análise, por um inspetor, para avaliar a melhor forma de lhe dar continuidade, 

e outras são arquivadas em triagem inicial, em função de critérios determinados
7
.  

 27% foram arquivadas liminarmente;  

 27% careceram de análise por um inspetor;  

 21% careceram de recolha de esclarecimentos adicionais através de um processo ESC. 

 

 
 

Considerando o resultado final, após análise e tratamento das QDP não arquivadas 

liminarmente,  

                                                 
7
 Trata-se geralmente de denúncias anónimas, com ausência de circunstâncias de tempo, lugar, modo, sujeito ou 

factos que permitam iniciar uma averiguação ou encaminhá-las a entidade competente.    

182| 27% 181| 27% 
139| 21% 

86| 13% 

37 | 5% 

Análise prévia 

por inspetor 

Arquivamento 

liminar 

Recolha de 

esclarecimentos 

(ESC) 

Processo 

inspetivo 

Diferido para 

atividade 

programada 
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 78% resultaram em arquivamentos 

 9% originaram o acompanhamento de processo de outra entidade 

 8% originaram comunicações a outras entidades 

 4% resultaram na aplicação de sanções ou na emissão de recomendações 

 

 

2.6.   Tipos de processos 

 

Das 236 QDP que originaram ou integraram um processo na IGAS: 

 63% originaram ou integraram processos de esclarecimento (ESC); 

 20% originaram ou integraram processos de inquérito (INQ); 

 17% originaram ou integraram outros tipos de processos inspetivos. 

 

 
* Algumas QDP referem mais do que uma situação e/ou entidade visada, pelo que tiveram 

mais do que um processo associado 

 

 

 

2.7.   Temas e objetos visados 

 

As principais áreas temáticas visadas nas QDP prenderam-se com as prestações em saúde, 

a prescrição médica e a gestão de RH das entidades do SNS.  

 

Destacam-se as seguintes:  

 

 

148 | 63% 

47 | 20% 

21 | 9% 20 | 8% 
9 | 4% 4 | 2% 3 | 1% 2 | 1% 1 | 0% 

ESC INQ ESC-AIP INS DIS CTO FIS APV AUD 
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Assistência clínica 
Assistência médica 192 

Assistência de enfermagem 13 

Prescrição 

Medicamentos e MCDT 40 

Faturação 11 

Favorecimentos indevidos 11 

Desvio ou apropriação indevida de ativos 7 

Assiduidade e horários 

de trabalho 

Horários de trabalho 51 

Escalas de serviço 14 

Certificados de incapacidades temporárias ou 

permanentes 
5 

Outros 

comportamentos 

eticamente 

inadequados
8
 

Assédio e maus-tratos 25 

Desigualdade e discriminação 10 

Favorecimentos indevidos 4 

Violação de deveres profissionais 4 

Recrutamento, seleção 

e admissão de RH 

Falta de condições legais para o exercício de função ou 

atividade 
29 

Favorecimentos indevidos 17 

Falta de outras condições (não legais) para o exercício 

de função ou atividade 
5 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 “Outros” não listados autonomamente, do item C1 ao C11, na tabela utilizada pela IGAS na elaboração do 

Mapa de Risco da Saúde 
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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
 

Operacional
 

Tática
 

De risco
 

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

Segura
 

Bastante fiável
 

Fiável
 

Pouco fiável
 

Incerta
 

Queixas, denúncias e 

participações 

Queixas, denúncias e 

participações recebidas 

Período temporal  2017 

Fontes Sistema de gestão documental e de processos da IGAS 

 

Técnicas e 

ferramentas de 

análise 

 Análise de resultados 

 Análise de tendências e padrões 

 Matriz 5WH  

 Gráficos e quadros estatísticos 

 

Elaboração: 

Inspeção-geral das Atividades em Saúde  

Equipa Multidisciplinar de Tratamento e Análise de Informação 

Setembro de 2018 
 

 

 

 
 


