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NOTAS PRÉVIAS 

 

A IGAS tem procedido regularmente à fiscalização
1
 do cumprimento do Decreto-Lei n.º 16/99, 

de 25 de Janeiro, que regula o licenciamento, o funcionamento e a fiscalização do exercício da 

atividade das unidades privadas que atuem na área do tratamento ou da recuperação de 

toxicodependentes e define os requisitos a que devem obedecer as suas instalações, organização 

e funcionamento. 

Em 2015 e 2016 foram desenvolvidas fiscalizações em 17 entidades
2
, em vários pontos de 

Portugal continental,  

Na sequência das ações de fiscalização são elaborados relatórios da ação, os quais são entregues 

às entidades objeto da mesma e remetidos também à entidade competente
3
 para instrução dos 

processos de contraordenação que possam vir a resultar de inconformidades legais detetadas. 

Esta breve análise centra-se sobre as recomendações feitas pela IGAS nesses relatórios, no que 

diz respeito às ações de fiscalização desenvolvidas nos anos de 2015 e de 2016.  

Dá-se nota de que as principais inconformidades detetadas nas ações desenvolvidas no decorrer 

do ano de 2014
4
 disseram respeito ao seguinte: 

 Deficiências nos registos associados à administração e à toma de medicação  

 Inexistência de equipamentos específicos que permitissem a desinfeção térmica da roupa 

e da loiça 

 A inexistência de regulamento interno de funcionamento da entidade ou a falta da sua 

divulgação em local de fácil acesso 

 A falta de seguro de atividade 

 A ausência de mecanismos de segurança contra intrusão 

 

                                                 
1
 e) do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro e art.º 60º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de 

Janeiro 
2
 Traduzidas em processos de fiscalização (processos do tipo FIS, de acordo com Despacho n.º 10715-B/2015, de 25 

de setembro, Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS) 
3
 art.º 63º do Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro 

4
 Relatório IGAS 32/2015 
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ANÁLISE  

 

Nos anos de 2015-2016 foram formuladas recomendações, num mínimo de 1 e num máximo de 

24, em todas as entidades objeto de fiscalização, conforme o quadro abaixo. Estas 

recomendações relacionaram-se com o incumprimento de disposições do Decreto-Lei que regula 

o funcionamento das unidades privadas que atuam nesta matéria. Delas foi dado conhecimento à 

entidade com competência para instrução dos processos contraordenacionais. 

Os inspetores da IGAS não encontraram nenhuma situação de inviabilização do funcionamento 

dos estabelecimentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUT 3 
Nº total de 

recom.  

Nº de 

recom./entid 

Nº de 

entid. 

A.M. de Lisboa 67 

24 

5 

17 

14 

7 

5 

A.M. do Porto 1 1 1 

Alentejo Litoral 13 13 1 

Ave 3 3 1 

Baixo Alentejo 4 4 1 

Beiras e Serra da 

Estrela 

1 1 1 

Cávado 2 2 1 

Médio Tejo 6 6 1 

Oeste 14 14 1 

Região de Coimbra 6 6 1 

Tâmega e Sousa 5 5 1 

Trás-os-Montes 3 3 1 

Viseu Dão Lafões 1 1 1 
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Com maior frequência, as recomendações
5
 disseram respeito a exigências relativas a 

equipamentos obrigatórios, a requisitos das instalações e à qualidade dos registos e 

processos clínicos.  

 

 

Nº de 

recomendações 
 equipamentos obrigatórios 29 24% 

instalações 24 19% 

registos e processos clínicos 17 13% 

pessoal médico e técnico 11 9% 

regulamento interno 11 9% 

comunicações a entidades oficiais 7 6% 

gestão de resíduos 5 4% 

seguro de atividade 5 4% 

programa terapêutico 4 3% 

direção técnica 4 3% 

tabela de preços 3 2% 

controlo da qualidade da água de consumo 2 2% 

depósitos de reserva de água 2 2% 

livro de reclamações 2 2% 

 

126 

  

Quanto aos equipamentos obrigatórios foram feitas 

recomendações em 11 das 17 entidades, portanto a 65% 

das entidades objeto de fiscalização. 

A maioria destas referiu-se especificamente aos 

equipamentos da zona de refeições, sobretudo ao 

equipamento frigorífico, no sentido de existirem câmaras 

ou arcas frigoríficas independentes para carne, peixe e 

outros.  

                                                 
5
 Formuladas nos relatórios entregues às entidades fiscalizadas e à entidade competente para instrução dos processos 

contraordenacionais 
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Destacou-se também a falta de controlo técnico dos extintores, pelo que as recomendações 

foram no sentido de acautelar a sua manutenção em conformidade com as exigências legais. 

Assim também a falta de geradores de emergência, verificada em 6 das 17 entidades.  

 

Quanto à questão das instalações foram feitas recomendações a 12 das 17 entidades, isto é 71% 

das entidades fiscalizadas. A maioria destas 

recomendações foi no sentido de adaptar as 

instalações sanitárias a pessoas com 

mobilidade condicionada e instalar nelas portas 

de fácil abertura pelo exterior, de acordo com 

as disposições legais.  

Em 6 das 17 entidades foi também 

recomendado que se procedesse a obras de 

manutenção em espaços comuns (escadas, 

corredores, tetos, paredes em geral).   

 

Relativamente aos registos e processos clínicos foram emitidas várias recomendações, em 10 

das 17 entidades, portanto, 59% das entidades fiscalizadas.  

Dá-se nota de que não se destacaram, como em 2014, especificamente as deficiências nos 

registos associados à administração e à toma de medicação, especialmente de metadona.  

Várias situações diziam respeito a necessidades de melhoria na identificação dos responsáveis 

pelos registos, com falhas de assinatura, de legibilidade ou de datação e algumas à falta de 

avaliação prévia médica e psiquiátrica ou de declarações dos doentes. 

Apenas numa situação se registou a total falta de registos clínicos por parte dos médicos 

psiquiatras da instituição ou a total falta de identificação dos responsáveis de outros registos.  

 

Continuou a verificar-se, tal como em 2014, necessidades de melhorias a nível da existência, da 

clara divulgação ou do conhecimento formal dos Regulamentos Internos das entidades por 
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parte dos doentes. Foram feitas 11 recomendações relacionadas com este aspeto em 7 das 17 

entidades fiscalizadas, isto é em 41%.  

 

Foram também feitas 11 recomendações, mas em apenas 5 das 17 entidades, relativas a questões 

relacionadas com pessoal médico e técnico, mormente por não existirem comprovativos 

atualizados das habilitações profissionais dos mesmos, e em algumas situações por não estar 

assegurado o acompanhamento por pessoal técnico adequado 24/24 horas.  

 

Área de recomendação 

Entidades c/ 

recomendações na 

área 

Total de 

recomendações na 

área 

% de entidades c/ 

recomendações na 

área 

Requisitos das instalações 12 24 70,6% 

Requisitos de equipamentos obrigatórios 11 29 64,7% 

Requisitos dos registos e processos clínicos 10 17 58,8% 

Regulamento interno 7 11 41,2% 

Requisitos de colaboração com outras entidades 6 7 35,3% 

Pessoal médico e técnico 5 11 29,4% 

Seguro de atividade 5 5 29,4% 

Programa terapêutico 4 4 23,5% 

Requisitos relacionados com a direção técnica 4 4 23,5% 

Requisitos relativos à gestão de resíduos  4 5 23,5% 

Tabela de preços 3 3 17,6% 

Livro de Reclamações 2 2 11,8% 

Controlo da qualidade da água  1 1 5,9% 

Controlo da qualidade da água de consumo 1 1 5,9% 

Depósitos de reserva de água 1 2 5,9% 

Totais 17 126 … 

 

No quadro abaixo listam-se as recomendações específicas, embora tipificadas, extraídas dos 

relatórios entregues às entidades:  

Recomendações efetuadas  

 
Instalar portas de fácil abertura exterior nas instalações sanitárias 8 

Efetuar obras de manutenção das instalações 7 
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Recomendações efetuadas  

 
Assinar e datar os registos ou uniformizá-los em modelo próprio 7 

Manter um gerador de emergência adequado 6 

Afixar o regulamento interno em local de fácil consulta 5 

Manter comprovativos de habilitações do pessoal médico e técnico atualizados 5 

Adaptar as instalações sanitárias a pessoas com mobilidade condicionada 4 

Assegurar o controlo técnico do equipamento de segurança 4 

Dispor de pessoal habilitado para acompanhamento dos doentes 4 

Garantir o conhecimento formal do programa terapêutico pelos doentes 4 

Garantir o conhecimento formal do regulamento interno pelos doentes 4 

Manter um seguro de atividade ou equivalente 4 

Nomear formalmente o Diretor Técnico e seu substituto 4 

Adquirir câmaras ou arcas frigoríficas independentes para carne, peixe e outros 3 

Afixar a tabela de preços em local de fácil consulta 3 

Manter todos os equipamentos obrigatórios na zona de lavandaria 3 

Manter um eletrocutor de insetos em bom estado de funcionamento 3 

Respeitar todos os elementos obrigatórios nos registos e processos clínicos 3 

Efetuar o registo completo e correto da administração de medicamentos 3 

Cumprir todos os requisitos para os Livros de Reclamações 2 

Cumprir todos os requisitos de gestão de resíduos 2 

Efetuar todas as comunicações e registos necessários à/na ARS 2 

Efetuar todas as comunicações e registos necessários à/na ERS 2 

Elaborar um regulamento interno 2 

Manter equipamento ou sistema de segurança adequado contra intrusos 2 

Manter os depósitos de água de reserva obrigatórios 2 

Respeitar as áreas mínimas obrigatórias para os quartos 2 

Respeitar os requisitos obrigatórios para a zona de lavandaria 2 

Celebrar de contrato válido de gestão de resíduos hospitalares 1 

Concluir o processo de licenciamento para captação e rejeição de águas residuais 1 

Efetuar todas as comunicações e registos necessários ao/no SICAD 1 

Elaborar escalas de serviço do pessoal médico e técnico 1 

Instalação de redes mosquiteiras na zona de preparação das refeições 1 

Manter a adequação do extrator de fumos 1 

Manter apoio ou supervisão de um médico psiquiatra 1 

Manter comprovativo de pagamento de seguro de atividade 1 
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Recomendações efetuadas  

 
Manter controlos regulares e respetivos registos da qualidade da água da piscina 1 

Manter declaração do doente concordando com o internamento na entidade 1 

Manter equipamentos frigoríficos que permitam autonomia de 12 horas 1 

Manter o controlo e os registos de controlo da qualidade de água de consumo 1 

Manter registos regulares de temperaturas dos equipamentos frigoríficos 1 

Manter todos os equipamentos obrigatórios na zona de preparação de refeições 1 

Manter um sistema de alarme contra incêndio 1 

Obter autorização da CNPD para a base de dados de registos dos doentes 1 

Obter autorização da CNPD para a videovigilância 1 

Regularizar as formalidades relativas à fossa sética de águas residuais 1 

Regularizar a sinalética de emergência das instalações 1 

Reparar e adquirir os equipamentos em falta ou danificados na zona de lavandaria 1 

Respeitar os requisitos obrigatórios para as instalações sanitárias 1 

Efetuar o registo completo e correto da administração de metadona  1 

Constituir para cada utente um único processo clínico com todos os seus registos 1 

Assegurar os registos clínicos por parte dos médicos psiquiatras 1 

 

CONCLUSÕES  

Destaca-se: 

 

 A elevada taxa de incumprimento encontrada no tema 

 O não ter sido encontrada nenhuma situação de tal forma crítica que estivesse 

inviabilizado o funcionamento de algum estabelecimento  

 Inconformidades relacionadas com o equipamento da zona de refeições  

 Inconformidades a nível da adequação das instalações sanitárias e obras de manutenção 

 Inconformidades nos registos e processos clínicos, sobretudo quanto à clara  identificação 

dos responsáveis 

 Inconformidades relacionadas com os Regulamentos Internos de funcionamento e o seu 

conhecimento por parte dos doentes  

 

 

IGAS/DCAP – 30 de dezembro de 2016 


