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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Análise conjuntural 
 
Vários factores influenciaram conjunturalmente a actividade da IGAS durante o ano de 
2007. Como mais relevantes, refere-se a mediatização dos temas da saúde, a crescente 
"cultura de controlo" e as reformas em curso na Administração Pública em geral e no 
sector da saúde em particular. 
A mediatização dos temas da saúde, vivida nos últimos anos e que se tem mantido, 
aliada a uma maior consciencialização, por parte dos utentes do sistema de saúde, dos 
seus direitos e dos mecanismos legais para a sua defesa e garantia, designadamente, o 
sistema de queixas e reclamações, tem originado progressivos acréscimos no volume 
de pedidos de intervenção da IGAS.  
No que se refere à crescente "cultura de controlo" na Administração Pública, assume 
particular relevo a actuação inspectiva da IGAS orientada para o controlo da boa gestão 
financeira das entidades do sistema de saúde. Esta actuação da IGAS, enquanto órgão 
de controlo sectorial, insere-se no SCI - Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado, criado pelo DL n.º 166/98, de 25/06, onde a IGAS tem uma 
responsabilidade acrescida em virtude do volume que a despesa da saúde assume no 
Orçamento do Estado. 
Neste sentido, numa perspectiva do controlo da despesa, a IGAS levou a cabo acções 
relevantes, como o “controlo do crescimento da despesa com compras e com pessoal”, 
os “mecanismos de controlo da assiduidade nos estabelecimentos e serviços do SNS”, 
o “transporte de doentes (2.ª fase), incluindo a verificação da efectiva realização dos 
serviços prestados”, as auditorias realizadas ao abrigo do n.º 2 do artigo 62.º do Lei do 
Enquadramento Orçamental a quatro hospitais (também incluídas no plano do SCI para 
2007), auditorias do desempenho a três hospitais e auditorias à “qualidade da despesa 
no último quadrimestre” realizadas em quatro serviços centrais, numa ARS e em dois 
hospitais. 
Em termos de reforma da Administração Pública, deve referir-se o envolvimento da 
IGAS, com realização de alguns trabalhos, na sequência do PRACE - Programa de 
Reestruturação da Administração Central do Estado, nomeadamente no projecto da 
nova lei orgânica da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde e nos diplomas de 
desenvolvimento da referida lei orgânica (v. g., unidades orgânicas flexíveis e 
regulamento de procedimentos). 
Em termos de reformas no sector da saúde, mais especificamente no SNS, com 
repercussão ao nível do enquadramento da actividade desenvolvida pela IGAS em 
2007, refere-se a reestruturação em curso, ao nível dos cuidados primários, com a 
criação de unidades de saúde familiares (USF), a reorganização, ao nível dos cuidados 
diferenciados, com a agregação de diversos hospitais em centros hospitalares, a 
transformação de hospitais em entidades públicas empresariais - Hospitais, E.P.E. – 
(financiados com base em contratos-programa anuais) e os reajustamentos operados na 
área da Obstetrícia e dos serviços de urgência, bem como a criação de uma rede 
nacional de cuidados continuados. 
Manteve-se a colaboração da IGAS com diversas entidades, particularmente, com os 
Gabinetes Governamentais da Saúde, os Serviços Centrais do Ministério da Saúde, os 
estabelecimentos e serviços do SNS, o Ministério Público, os Tribunais, a Provedoria de 
Justiça, as ordens profissionais, os sindicatos, as Regiões Autónomas e outras 
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entidades inspectivas, particularmente com a Inspecção-Geral de Finanças e a IRAS - 
Inspecção-Regional dos Assuntos Sociais da RAM1. 
Como contributo formativo, refere-se a realização de 5 workshops – um por cada região 
de saúde - sobre o exercício da acção disciplinar, destinados a dirigentes e técnicos 
juristas do SNS (tendo contado com um total de 253 participantes). 
Por outro lado, é de referir também que a IGAS se tornou membro efectivo da European 
Healthcare Fraud and Corruption Network, tendo, em 23 e 24 de Outubro de 2007, 
participado na 4rd European Healthcare Fraud and Corruption Network Conference, 
realizada em Varsóvia. 
 
 

1.2.  Orientações prosseguidas 

No ano de 2007, mantiveram-se diversas orientações, já definidas no ano anterior, como 
sejam, a realização de intervenções de natureza transversal abrangendo a totalidade 
dos estabelecimentos e serviços do SNS, o Serviço de Atendimento na IGAS, a triagem 
criteriosa de instauração de processos de natureza disciplinar, a continuação das 
auditorias disciplinares, intervenções envolvendo organismos centrais e instituições do 
Ministério da Saúde (Alto Comissariado da Saúde, Direcção-Geral da Saúde, Unidade 
de Missão para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, Unidade de Missão para 
os Cuidados de Saúde Continuados, INEM, INFARMED e IPS). 

A IGAS deu ainda especial atenção: 
− à celeridade na sua actuação, em termos de instrução dos processos; 
− ao incremento de auditorias técnicas, prosseguindo as já anteriormente iniciadas 

em áreas como as da diálise e do controlo da infecção hospitalar, e avançando 
para novas áreas, como a das auditorias clínicas; 

− à formação dos seus recursos humanos, com incidência na actualização dos 
conhecimentos e técnicas de trabalho dos inspectores e do pessoal 
administrativo; 

−  à modernização do Apoio Técnico;  
− no que respeita a software, à melhoria das aplicações informáticas para a gestão 

de processos e do controlo da assiduidade (registo biométrico). 

                                                 
1 Com Protocolo próprio entre a IGAS e a IRAS. 
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2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS 
UTILIZADOS 

2.1.  Actividades programadas desenvolvidas 

2.1.1. Estratégia 

A IGAS tem como missão o exercício da função inspectiva em nome da tutela da área 
da saúde. As suas competências desdobram-se em quatro vertentes fundamentais: 

- a de auditoria, com realização de auditorias financeiras, ao desempenho 
organizacional, de sistemas e técnicas, em relação às instituições, serviços e 
profissionais integrados no sistema de saúde; 

- a de inspecção, através de inspecções para verificação do cumprimento da lei ou de 
orientações aplicáveis, em relação às entidades do sector público ou privado, 
integradas ou não no sistema de saúde; 

- a de fiscalização, para verificação da legalidade e regularidade das actividades e 
prestações de saúde desenvolvidas por entidades privadas; 

- a da acção disciplinar, relativamente a funcionários ou agentes de estabelecimentos 
e serviços do SNS ou do MS, mediante a instrução de processos de averiguações, 
inquérito, disciplinares e sindicância, instaurados ou autuados pelo Inspector-Geral. 

Na planificação da sua actividade para 2007, e no tocante às áreas de inspecção e de 
auditoria, a IGAS optou, em termos de estratégia, e numa linha de continuidade com a 
estratégia seguida em anos anteriores, baseada nas Grandes Opções do Plano, por 
acções especialmente direccionadas em dois sentidos: o do acesso, segurança e 
qualidade do atendimento e o da sustentabilidade da despesa para o SNS e o 
cidadão.  

Assim, no tocante ao acesso, segurança e qualidade do atendimento, previu a 
realização de intervenções sobre: 

a) Listas de espera para primeiras consultas hospitalares; 
b) Atribuição de regimes de trabalho aos profissionais de saúde nos 

estabelecimentos e serviços do SNS; 
c) Auditoria à prestação de serviços de sub-contratação de pessoal na área da 

saúde; 
d) Avaliação de Programas incluídos no Plano Nacional de Saúde, 

designadamente, da prevenção cardiovascular e da diabetes, bem como do 
controlo da infecção hospitalar; 

e) O trabalho dos médicos internos nos serviços de urgência hospitalares; 
f) Exclusão de utentes dos ficheiros de médicos de família como eventual reacção 

a reclamações apresentadas por aqueles, passando os mesmos a integrar as 
listas de “utentes sem médico”; 

g) Planos de Emergência em situações de catástrofe nos estabelecimentos e 
serviços do SNS; 

h) Atendimento, Humanização e Actividade Assistencial em Centros de Saúde; 
i) Exercício das profissões de diagnóstico e terapêutica – títulos profissionais. 



10  IGAS – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007  

No tocante à sustentabilidade da despesa, previu a realização de acções sobre as 
seguintes temáticas: 

a) Auditorias Clínicas a “grandes prescritores”; 
b) Facturação de medicamentos e meios complementares de diagnóstico, incluindo 

o controlo de impressos e vinhetas e a efectiva realização dos serviços 
prestados; 

c) Controlo do crescimento da despesa com compras e com pessoal; 
d) Mecanismos de controlo da assiduidade e do trabalho extraordinário nos 

estabelecimentos e serviços do SNS; 
e) Aquisição, gestão e aplicação de materiais em procedimentos cirúrgicos de 

ortopedia; 
f) Transporte de Doentes (2ª Fase), incluindo a verificação da efectiva realização 

dos serviços prestados; 
g) Auditorias financeiras e ao desempenho organizacional; 

h)  Auditoria à prestação de informações no âmbito do RIAP II - Recenseamento 
dos Imóveis da Administração Pública. 

Na área da fiscalização, tendo a nova lei orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
275/2007, de 30 de Julho, entrado em vigor em 01.08.2007, mas com necessidade de 
um consequente ajustamento do ordenamento jurídico, nomeadamente ao nível dos 
diplomas que regem o funcionamento das diversas unidades privadas de saúde, em 
matéria de instauração e instrução de processos de contra-ordenação e, sobretudo, no 
tocante à competência sancionatória (aplicação de coimas), a IGAS, nos últimos cinco 
meses de 2007, seguiu o rasto das reclamações que lhe foram dirigidas, efectuou o 
levantamento, por áreas assistenciais, das unidades privadas existentes, na 
perspectiva do adequado planeamento da sua actuação nesta nova vertente, e 
avançou com a preparação de acções de fiscalização em diversas áreas. 

Nas áreas de acção e auditoria disciplinares, previu: 
a) A realização de auditorias disciplinares nos estabelecimentos do SNS, 

complementadas com acções de formação, sobre o poder disciplinar e o 
exercício da acção disciplinar, com o objectivo de sensibilizar os gestores e 
dirigentes para o exercício, por si próprios, das respectivas competências nesta 
matéria, bem como de contribuir para o aperfeiçoamento técnico da actividade 
instrutória; 

b) Recorrer com maior parcimónia à iniciativa de instauração de processos de 
natureza disciplinar por parte da Inspecção-Geral, por forma a libertar alguns 
recursos humanos para outras acções igualmente importantes em termos de 
vocação de um organismo inspectivo, salvaguardando sempre o 
acompanhamento da instrução processual a desenvolver pelos próprios 
estabelecimentos do SNS; 

c) Em termos de gestão da sua iniciativa na instauração de processos de natureza 
disciplinar, privilegiar as seguintes situações: 
− processos decorrentes de acções inspectivas ou de auditoria levadas a 

cabo pela IGAS; 

− processos em que fossem visados ou arguidos elementos do grupo de 
pessoal dirigente; 

− processos resultantes de participações que se prendessem com indiciadas 
infracções graves de natureza económico-financeira; 
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− processos relacionados com assistência médica e hospitalar em que 
tivesse ocorrido morte ou lesões com sequelas graves; 

d) Nos processos de natureza disciplinar a instaurar pela IGAS, sempre que tal 
fosse viável, proceder à nomeação de instrutores exteriores à IGAS, de entre 
juristas de estabelecimentos do SNS com experiência na matéria, e com 
acompanhamento da instrução por um inspector da IGAS. 

No âmbito de outras áreas de particular interesse: 
− Manteve-se o Serviço Informativo implementado na Inspecção-Geral, com o 

objectivo de, de uma forma convenientemente organizada, garantir aos utentes da 
IGAS um atendimento, esclarecimento e eventual encaminhamento pertinente, 
tendo em conta as questões colocadas; 

− Prosseguiram os esforços de modernização do Apoio Técnico e de 
aperfeiçoamento e actualização dos manuais de procedimentos; 

− Bem como os esforços no sentido da adequação/actualização dos meios logísticos 
da IGAS em matéria de informática. 

Em termos de colaboração inter-institucional, a IGAS manteve a colaboração 
tradicional com os demais organismos do Ministério da Saúde (particularmente, a 
Secretaria-Geral, o Alto Comissariado da Saúde, a DGS, a ACSS e as Unidades de 
Missão), as Regiões Autónomas (inclusive ao abrigo de um protocolo específico com a 
Inspecção Regional dos Assuntos Sociais da RAM), o Ministério Público, os Tribunais, 
a Provedoria de Justiça, as ordens profissionais e os sindicatos, o Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo Intercultural e com as diversas inspecções-gerais, 
particularmente com a IGF e as demais que, no âmbito do SCI, prosseguem o controlo 
das funções sociais do Estado. 

De modo a potenciar os resultados a alcançar com a sua actuação, a IGAS continuou 
a desenvolver esforços, quer, como referido, em termos de modernização dos meios 
de apoio às suas actividades operacionais (aperfeiçoamento de manuais de 
procedimentos e sistema informático), quer em termos de formação adequada dos 
seus recursos humanos.  
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2.1.2. Acções Previstas 

 

 

 
ÁREAS 

 
 ACÇÕES 

1 AUDITORIAS  

Auditorias Clínicas a “grandes prescritores”. 

Auditorias financeiras a realizar, ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da LEOE. 

Auditoria à prestação de serviços de sub-contratação de pessoal na área da 
saúde (SNS). 
Auditoria à prestação de informações no âmbito do Recenseamento dos 
Imóveis da Administração Pública II. 
Auditorias à fiabilidade da informação económica e financeira prestada 
mensalmente ao IGIF/ACSS. 

Auditorias ao desempenho organizacional. 

   Qualidade da depesa pública no último quadrimestre. 
 

2 INSPECÇÕES  

Facturação de medicamentos e meios complementares de diagnóstico, 
incluindo o controlo de impressos e vinhetas e a efectiva realização dos 
serviços prestados. 

Controlo do crescimento da despesa com compras e com pessoal. 

Mecanismos de controlo da assiduidade e do trabalho extraordinário nos 
estabelecimentos e serviços do SNS. 

Aquisição, gestão e aplicação de materiais em procedimentos cirúrgicos de 
ortopedia – próteses, ortodeses e material de osteosíntese. 

Atribuição de regimes de trabalho aos profissionais de saúde nos 
estabelecimentos e serviços do SNS: dedicação exclusiva e horários 
acrescidos. 

O trabalho dos médicos internos nos serviços de urgência hospitalares. 

Transporte de Doentes (2ª Fase), incluindo a verificação da efectiva 
realização dos serviços prestados. 

Listas de espera para primeiras consultas hospitalares. 

Exclusão de utentes dos ficheiros de médicos de família como eventual 
reacção a reclamações apresentadas por aqueles, passando os mesmos a 
integrar as listas de “utentes sem médico”. 
Planos de Emergência em situações de catástrofe nos estabelecimentos e 
serviços do SNS. 

Atendimento, Humanização e Actividade Assistencial em Centros de Saúde; 

Exercício das profissões de diagnóstico e terapêutica – títulos profissionais. 

Avaliação das condições higio-sanitárias e de assepsia nos Centros Regionais 
do IPO. 

Avaliação das condições hígio-sanitárias e de assepsia nos Centros de Saúde.

   Apoio ao Conselho Ético e Profissional de Odontologia (Despacho nº 
19363/2006, de 23.08.2006, de S. Exa. o Ministro da Saúde). 
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ÁREAS 

 
 ACÇÕES 

 

3 
ACÇÃO E 

AUDITORIA 
DISCIPLINARES 

 Auditorias disciplinares nos estabelecimentos do SNS 

 

Acção disciplinar, com prioridade para as situações em que a IGS tenha 
competência instrutória exclusiva (n.º 4 do art.º 3.º do DL n.º 291/93, de 
24/8) e para as que se prendam com eventual negligência na assistência 
prestada, especialmente em caso de óbito de utentes, bem como para as 
que, pontualmente, ocorrerem com carácter de particular premência e 
melindre. 

Workshops sobre o poder disciplinar e o exercício da acção disciplinar. 
 

4 GABINETE  
DO UTENTE  Tratamento das reclamações do Gabinete do Utente/Livro de reclamações. 

 

5 SERVIÇO 
INFORMATIVO  Serviço informativo. 

 

6 APOIO 
TÉCNICO  Apoio técnico. 

 

 

2.1.3. Colaborações 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colabora com diversas entidades e 
participa em vários projectos visando aspectos específicos ligados à área da saúde, 
com particular destaque, no que respeita ao ano 2007, para: 

• a colaboração institucional com a tutela, respondendo a diversas solicitações, 
designadamente de natureza preventiva e disciplinar; 

• a integração no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da 
Administração Financeira do Estado;  

• a integração, como membro efectivo, na Rede Europeia de Combate à Corrupção 
e à Fraude na Saúde;  

• a celebração de um protocolo com a Entidade das Contas e Financiamentos 
Políticos, entidade que coadjuva o Tribunal Constitucional na apreciação e 
fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais;  

• a colaboração com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da 
China, através da respectiva Embaixada, tendo-se realizado uma reunião de 
trabalho nas instalações da IGAS com uma delegação daquela Comissão, 
chefiada pelo seu Director, sobre o intercâmbio de experiências na área da 
inspecção da saúde; 

• a colaboração com as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, através das 
respectivas Secretarias Regionais, em intervenções de natureza inspectiva e 
disciplinar, vigorando, inclusive, um protocolo de cooperação com a Inspecção 
Regional dos Assuntos Sociais da RAM; 

• a colaboração com a Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Continuados 
e com a Unidade de Missão para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários;  
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• a colaboração/parceria entre a IGAS e a ACSS no Sistema de Gestão das 
exposições dos Utentes SIM Cidadão, onde a Inspecção-Geral monitorizou on-line 
os dados das reclamações, queixas, sugestões e elogios; 

• a colaboração com a DGS no “Estudo Interpretativo” da Lei nº 37/2007, de 14 de 
Agosto, sobre as normas para a protecção dos cidadãos da exposição involuntária 
ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a 
dependência e a cessação do seu consumo; 

• a colaboração com a Associação para a Promoção da Segurança Infantil em 
Portugal (APSI), através dos contributos dados para a elaboração do Plano de 
Acção para a Segurança Infantil em Portugal;  

• a colaboração com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, 
I.P. (ACIDI); 

• a disponibilidade e atenção às preocupações manifestadas pelas ordens e 
organizações profissionais, bem como pelos organismos sindicais que, para tal, 
contactaram a IGAS;   

• a articulação com o Ministério Público, Tribunal de Contas e Provedoria de Justiça. 
 
  



IGAS – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007   15 

2.2.  Actividades não programadas 
 

No que concerne às inspecções, para além da actividade programada, a IGAS realizou 
3 inspecções não previstas no Plano, concretamente, sobre o “funcionamento dos 
serviços de oftalmologia dos hospitais públicos”, a “organização, gestão e 
acompanhamento da actividade cirúrgica e das listas de espera nos 3 Centros 
Regionais do IPO” e a “isenção do pagamento de taxas moderadoras por parte dos 
hospitais do SNS aos seus funcionários e respectivos familiares”, esta de natureza 
transversal, junto de todos os estabelecimentos hospitalares do SNS.   

No que respeita às auditorias, realizou-se uma intervenção não prevista que teve como 
objectivo verificar a fiabilidade da informação económico-financeira remetida 
mensalmente ao IGIFS/ACSS pelo Centro Hospitalar de Coimbra, EPE. 
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2.3.  Recursos utilizados 

2.3.1. Recursos humanos 

Devido ao congelamento das admissões na administração pública e atendendo à actual 
Lei-Orgânica2 da IGAS, no último semestre, procedeu-se ao recrutamento de um técnico 
de informática e à reclassificação de um funcionário para a carreira técnica superior. 

O QUADRO 1 ilustra a situação, em termos de recursos humanos, por grupo profissional: 

 

QUADRO 1 - RECURSOS HUMANOS - 2007 

Grupo profissional N.º 

Dirigente 3 

Técnico superior/Inspector 40 

Médico 1 

Técnico de informática 1 

Administrativo 25 

Auxiliar 5 

Outro pessoal 2 

Total 77 
 
 

  

                                                 
2 DL nº 275/2007, de 30/7 
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2.3.2. Recursos financeiros e materiais 

O orçamento da IGAS em 2007 foi de 2.507.417,00€, com alterações correspondeu 
a 2.535.141,00€, após cativação a Inspecção dispôs de 2.511.428,00€, afecto a 
quatro actividades: 

− acção inspectiva, disciplinar e de auditoria; 
− apoio processual e técnico; 
− apoio administrativo; 
− direcção e outras despesas comuns. 

As despesas globais foram de 2.457.810,00€, a que correspondeu um grau de 
execução de 97,87%. Os quadros seguintes apresentam a distribuição das 
despesas pelas quatro actividades e correspondentes rubricas da Classificação 
Económica. 

QUADRO 2 - ACÇÃO INSPECTIVA, DISCIPLINAR E AUDITORIA - 2007 

Actividade 254 Despesa (€) 

Pessoal 1.490.873,35

Bens e Serviços 64.019,36

Outras despesas correntes 0,00

Bens de Capital 0,00

Total 1.554.892,71

QUADRO 3 - SECÇÃO DE PROCESSOS, SECRETARIADO E GAT - 2007 

Actividade 258 Despesa (€) 

Pessoal 225.910,88

Bens e Serviços 16.930,60

Outras despesas correntes 0,00

Bens de Capital 0,00

Total 242.841,48

QUADRO 4 - SECÇÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO, EXPEDIENTE E ARQUIVO - 2007 

Actividade 256 Despesa (€) 

Pessoal 249.917,41
Bens e Serviços 20.880,15
Outras despesas correntes 0,00
Bens de Capital 0,00

Total 270.797,56
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QUADRO 5 - PESSOAL DIRIGENTE E OUTRAS DESPESAS COMUNS - 2007 

Actividade 253  Despesa (€) 

Pessoal 203.717,60 

Bens e Serviços 105.134,32 

Outras despesas correntes 20.000,00 

Bens de Capital 60.426,83 

Total 389.278,75 

 

QUADRO 6 - DESPESAS GLOBAIS - 2007 

Despesa (€) 

Pessoal 2.170.419,24 

Bens e Serviços 206.964,43 

Outras despesas correntes 20.000,00 

Bens de Capital 60.426,83 

Total – Geral 2.457.810,50 

 
A análise do QUADRO 6 e do GRÁFICO 1 (despesas globais) permite concluir que 88% da 
aplicação destas despesas são despesas com pessoal, enquanto as despesas com 
bens e serviços, outras despesas correntes e com bens de capital representaram 
respectivamente 8%, 1% e 3%. 
 

 
GRÁFICO 1 - DESPESAS GLOBAIS - 2007 
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2.3.3. Formação 

Atendendo ao desenvolvimento de competências do pessoal inspectivo e ao esforço 
contínuo de implementação e aplicação das tecnologias de informação, a área da 
formação profissional teve particular enfoque. Também se verificou uma especial 
incidência na formação inicial de acesso à carreira de inspecção, para os inspectores 
estagiários. 
 
Os domínios prioritários de formação foram os seguintes: 

• Informática na óptica do utilizador; 
• Formação técnica na área da saúde, ciências empresariais, direito e ciências 

sociais; 
• Formação em prevenção e combate à fraude e corrupção. 

 
De salientar que, no domínio da fraude e corrupção, a formação enquadrou-se no 
âmbito internacional da EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network), 
organização de que a IGAS se tornou membro efectivo. 
 
 

GRÁFICO 2 - FORMAÇÃO, POR DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS - 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente apresentam-se os indicadores de gestão da formação: 
 

QUADRO 7 - INDICADORES DE GESTÃO DA FORMAÇÃO – 2007 

Nº de Acções Nº de Participantes 

Previstas Realizadas (%) Previsto Realizado (%) 

55 62 113 195 190 97 

 
Da análise do QUADRO 7 constata-se que os indicadores de formação foram positivos, 
apresentando uma realização de 113%, em relação ao número de acções previsto. 
Quanto ao número de participantes verificou-se uma taxa de realização de 97%. 
 
Os funcionários da IGAS frequentaram um total de 2.265 horas de formação, a que 
correspondeu um valor total de 22.582.30€ de custos directos. 

Ciências Sociais

Ciências 
Empresariais

Direito

Informática

Saúde
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Formação interna 

A IGAS promoveu a realização de 22 acções de formação nas suas instalações, 
relevando-se duas conferências (uma sobre o controlo das contas dos partidos políticos, 
apresentada pela Entidade de Contas e Financiamentos dos Partidos Políticos que 
coadjuva o Tribunal Constitucional e outra apresentada por uma inspecção congénere) 
e as acções dirigidas a inspectores estagiários, no âmbito da formação inicial para 
ingresso na carreira inspectiva. 

 

Formação ministrada a entidades externas 

Na vertente de entidade prestadora de serviços a terceiros, a Inspecção-Geral realizou 5 
workshops sobre Procedimentos de Natureza Disciplinar nos Estabelecimentos e 
Serviços de Saúde, um em cada região de saúde, num total de 60 horas, tendo 
abrangido 253 participantes. 



IGAS – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007   21 

3. AVALIAÇÃO FINAL 

3.1.  Análise global de execução 

Conforme se observa no QUADRO 8, a IGAS, no ano de 2007, registou, em termos 
quantitativos, uma actividade/processos movimentados correspondente a 19.646 
acções. 
Em termos de actividade planeada versus actividade realizada, como adiante se 
discriminará, verifica-se que apenas duas acções previstas não foram objecto de 
execução (“Facturação de medicamentos e meios complementares de diagnóstico, 
incluindo o controlo de impressos e vinhetas e a efectiva realização dos serviços 
prestados” e “Apoio ao Conselho Ético e Profissional de Odontologia (Despacho nº 
19363/2006, de 23.08.2006, de S. Exa. o Ministro da Saúde”). 
Na análise de cada acção, a que adiante se procederá, explicita-se as razões da não 
execução das referidas duas acções. 
Por outro lado, e em contrapartida, como já anteriormente referido (vide ponto 2.2.), 
foram realizadas quatro acções que não haviam sido planeadas. 
A actividade desenvolvida pela Inspecção-Geral, no que respeita à área disciplinar, fica, 
inevitavelmente, condicionada pelo volume e tipo de pedidos de intervenção chegados à 
IGAS. Assim, por força do carácter aleatório e natureza das solicitações ocorridas, é 
difícil estabelecer uma programação precisa da actividade a desenvolver e, 
consequentemente inviável calcular taxas de execução por referência à actividade 
planeada. 

QUADRO 8 - ACTIVIDADE GLOBAL DA IGAS EM 2007 

Actividade / processos movimentados N.º 

Atendimento / Serviço Informativo 607 

Reclamações do GU/Livro Amarelo analisadas  16.123 

Intervenções da IGAS na sequência das reclamações analisadas 174 

Workshops para técnicos e dirigentes dos SNS  5 

Auditorias 32 

Inspecções 64 

Auditorias clínicas  13 

Processos de natureza pré-disciplinar 1.448 

Auditorias disciplinares 5 

Averiguações 106 

Inquéritos 250 

Disciplinares 582 

Revisão  2 

Contra-ordenação* 4 

Peritagens médicas 231 

TOTAL (Soma de controlo) 19.646 

* Processo previsto no artigo 6.º do DL 111/2000, de 4/7 e no artigo 12.º da Lei 18/2004, de 11/5. 
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3.2.  Auditoria e Inspecção 

Ao Serviço de Inspecção e Auditoria de Gestão da Inspecção-Geral da Saúde cabia 
efectuar inspecções ordinárias e extraordinárias, globais e sectoriais, realizar 
inspecções temáticas, acções não tipificadas e auditorias de gestão (cfr. artigo 8.º do DL 
n.º 291/93, de 24/8), continuando a caber à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, 
a realização, quer de auditorias (financeiras, ao desempenho organizacional, de 
sistemas e técnicas), quer de inspecções com o objectivo de verificar o cumprimento 
das disposições legais e orientações aplicáveis, bem como a efectividade dos serviços 
prestados pelas entidades do sector público ou privado integradas ou não no sistema de 
saúde. 
Em 2007, o corpo inspectivo afecto às áreas de auditoria e de inspecção foi constituído 
por 21 elementos, dois dos quais a tempo parcial, por terem instruído processos da área 
disciplinar.  
No que respeita à actividade planeada na área das auditorias, executaram-se todas as 
acções previstas, tendo-se ainda realizado uma não prevista sobre a fiabilidade da 
informação mensal prestada à ACSS pelo Centro Hospitalar de Coimbra, EPE. No que 
concerne à área das inspecções, não se realizou a acção inspectiva sobre a facturação 
de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico, tendo-se, em 
contrapartida, realizado 3 acções não previstas sobre o funcionamento dos serviços de 
oftalmologia dos hospitais públicos, a actividade cirúrgica e as listas de espera nos 3 
Centros Regionais do IPO e a isenção do pagamento de taxas moderadoras por parte 
dos hospitais do SNS aos seus funcionários e respectivos familiares.    
No tocante ao apoio ao Conselho Ético e Profissional de Odontologia, estando a 
actuação da IGAS, conforme previsto no Despacho nº 19363/2006, de 23.08.2006, de 
S. Exa. o Ministro da Saúde, dependente do apoio que lhe viesse a ser solicitado, 
importa referir que, durante o ano de 2007, o mencionado Conselho não solicitou à 
IGAS qualquer apoio. 
As intervenções desenvolvidas em 2007, inseriram-se nas duas linhas estratégicas que 
têm marcado a actividade da Inspecção-Geral, por um lado, o acesso à prestação de 
cuidados de saúde, a qualidade e segurança no atendimento dos utentes e a 
sustentabilidade da despesa para o cidadão e para o SNS, por outro lado.  
No que respeita ao acesso à prestação de cuidados de saúde, assumiram particular 
relevo as inspecções a 20 CS, a avaliação do cumprimento das metas do PNS, e em 
particular dos Programas Nacionais da Diabetes Mellitus e da Prevenção e Controlo das 
Doenças Cardiovasculares em CS, bem como as intervenções sobre as listas de espera 
para primeiras consultas hospitalares e aos serviços de oftalmologia dos hospitais 
públicos.  
No que concerne à qualidade e segurança no atendimento dos utentes, relevam-se as 
intervenções sobre a exclusão dos utentes dos ficheiros dos médicos de família, os 
planos de emergência e catástrofe nos estabelecimentos hospitalares do SNS, a 
inspecção à titulação profissional das profissões de diagnóstico e terapêutica no SNS, a 
avaliação das condições higio-sanitárias e de assepsia nos CS e nos IPO e a auditoria à 
aquisição de serviços externos para a prestação de cuidados de saúde bem como a 
realização de auditorias clínicas à actividade prescricional de médicos. Nesta matéria 
cumpre, em particular, salientar, pelo seu carácter inovador, as 13 auditorias clínicas à 
actividade prescricional, realizadas na sequência da inspecção temática sobre Acções 
de Formação e Congressos promovidos pela indústria farmacêutica. 
Para além destas intervenções, importa também sublinhar o follow up das intervenções 
realizadas neste âmbito em anos anteriores, que a IGAS continua a acompanhar, como 
sejam, o funcionamento de centros de diálise hospitalares, o acesso e a segurança nos 
estabelecimentos hospitalares, e em particular, nos serviços de obstetrícia, neonatologia 
e pediatria. 
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Quanto à sustentabilidade da despesa para os cidadãos (utentes e simultaneamente 
contribuintes do sistema) relevam-se as inspecções de carácter transversal dirigidas a 
todos estabelecimentos e serviços do SNS, independentemente do seu estatuto jurídico, 
sobre o controlo do crescimento das despesas com compras e pessoal, aos 
mecanismos de controlo da assiduidade e do trabalho suplementar nos 
estabelecimentos e serviços do SNS (2ª fase), a atribuição dos regimes de trabalho de 
dedicação exclusiva e de horário acrescido e o transporte de doentes.      
Na área das auditorias financeiras e ao desempenho organizacional, importa sublinhar 
as 4 auditorias, realizadas ao abrigo do art.º 62º, n.º 2 da LEOE, as auditorias ao 
desempenho organizacional a 3 Hospitais (2 do SPE e 1 do SPA) e as 5 auditorias à 
fiabilidade da informação mensal remetida ao IGIF/ACSS pelos estabelecimentos 
hospitalares do SNS.  
Cumpre ainda, referir a auditoria às informações prestadas no âmbito do RIAP II, pelos 
estabelecimentos e serviços do SNS integrados no SPA, abrangendo as 5 ARS e as 18 
SRS, bem como a verificação das despesas efectuadas no último quadrimestre, 
ocorrida em 4 serviços centrais, 1 ARS e 2 Hospitais.  
Importa, assim, relevar que, em 2007, a intervenção da IGS/IGAS na área preventiva 
abrangeu todas as entidades do SNS, através das acções transversais referidas, e que, 
por outro lado, através de auditorias e inspecções de natureza financeira, realizadas 
com verificações “no terreno”, abrangeu 36 instituições, entre serviços centrais, 
regionais e estabelecimentos hospitalares tanto do sector público administrativo como 
do sector empresarial do Estado.  
Para além da actividade inspectiva, os inspectores da área de inspecção e auditoria 
elaboraram 217 informações e pareceres, relativos quer à análise de documentação 
recebida na IGS/IGAS, quer a situações e factos com relevância disciplinar, detectados 
nas acções com carácter preventivo, os quais foram autonomizados dos respectivos 
processos e encaminhados para tratamento adequado. 
Em síntese, pode dizer-se que, em 2007, houve um reforço significativo do controlo 
exercido pela IGS/IGAS, na área preventiva, e designadamente na vertente financeira, 
que, certamente, contribuirá para a melhoria da fiabilidade da informação disponibilizada 
pelas instituições do Ministério da Saúde, ou por este tuteladas.  
Em termos processuais, a área de auditoria e de inspecção, movimentou, em 2007, um 
total de 109 processos, dos quais 38 transitaram do ano anterior e 71 foram organizados 
em 2007. Desse número global de processos, 82 foram finalizados, com a elaboração 
dos respectivos relatórios, tendo transitado 27 para o ano de 2008. 

 
QUADRO 9 - MOVIMENTO DOS PROCESSOS DE AUDITORIA E DE INSPECÇÃO EM 2007  

Tipo de processos 
Transitados    

de 2006 
Organizados 

em 2007 TOTAL Findos/ em 
follow up * 

Transitados 
para 2008 

Auditorias 21 11 32 23 9 

Auditorias Clínicas - 13 13 13 - 

Inspecções 17 47 64 46 18 

Total 38 71 109 82 27 

* Acções concluídas com relatório final, acompanhando-se o cumprimento das recomendações. 
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3.2.1. Auditoria 

a) Auditorias Clínicas  

Na sequência da inspecção temática sobre Acções de Formação e Congressos 
promovidos pela indústria farmacêutica/actividade prescricional de Medicamentos, 
foram realizadas 13 auditorias clínicas direccionadas à actividade prescricional de 
médicos do SNS, com a colaboração de peritos médicos da especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, visando contribuir para um melhor esclarecimento 
sobre a pertinência da prescrição e, porventura, para melhorias na prática clínica e 
contenção mais acentuada da despesa com medicamentos. 

Dos 13 processos abertos, 9 reportaram-se a outros tantos médicos que, no ano 
de 2005, apresentaram números anuais mais elevados de consultas, dois a 
médicos que prescreveram fármacos “muito acima do expectável”, um por 
prescrição de fármaco cuja “utilização clínica não é recomendável” e um porque, 
do universo observado a nível nacional, a respectiva prescrição medicamentosa 
apresentou o maior volume de encargos gerados, obrigando necessariamente a 
uma abordagem operacional diferenciada em função daquelas especificidades. 

O resultado das auditorias clínicas permitiram percepcionar melhor o 
enquadramento do movimento assistencial no âmbito da Medicina Geral e Familiar 
bem como algumas disfunções existentes, particularmente as relacionadas com os 
registos clínicos das consultas efectuadas e de outros actos médicos, cujas 
omissões nos respectivos processos clínicos/fichas de consulta, prejudicaram, em 
alguns casos, uma cabal avaliação técnica por parte dos peritos médicos nesse 
domínio. Em consequência, as situações críticas detectadas foram autonomizadas 
para intervenção de carácter pré-disciplinar por ausência/deficiências dos registos 
clínicos.  

b) Auditorias realizadas ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da Lei do 
Enquadramento Orçamental  

Foram realizadas 4 auditorias, aos Hospitais de Joaquim Urbano, do Porto, de 
Curry Cabral, de Lisboa, Distrital de Pombal e de Francisco Zagallo, de Ovar, ao 
abrigo do art.º 62.º - n.º 2 da LEOE, incidentes sobre os sistemas e procedimentos 
de controlo interno das operações de execução do orçamento, e estão incluídas 
no relatório síntese do Conselho Coordenador do SCI entretanto remetido à 
Assembleia da República, precedendo parecer do Ministro de Estado e das 
Finanças. As conclusões apontaram para sistemas de controlo interno deficientes, 
ressaltando: 

• informação de gestão e prestação de contas: Planos e Relatórios de 
Actividades não conformes com a legislação (HCC e HJU); sistemas de 
informação: sistemas informáticos não interligados entre si; subutilização das 
potencialidades dos sistemas informáticos; falta de fiabilidade da informação 
financeira (HJU);  

• contabilidade e execução orçamental: incumprimento da Unidade de Tesouraria 
do Estado, receita não cobrada (HJU e HFZ); despesas não orçamentadas/sem 
cabimento orçamental (HDP); 

• orgânica e competências: articulação deficiente entre serviços no seio da 
entidade e com outros organismos do Ministério (HCC e HJU); disfunções entre 
a estrutura orgânica “de facto” e a aprovada legalmente (HJU);  

• controlo interno: fraco controlo interno com repercussão financeira (HCC e 
HJU); procedimentos não formalizados, vg. Manual/OS (HCC, HJU, HDP e 
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HFZ); inadequada/inexistente segregação de funções (HCC, HJU, HFZ); 
controlo insuficiente sobre frota, telefones e outras e outras despesas 
relacionadas (HJU); relacionadas (HJU); deficiências no controlo das 
existências (HJU e HFZ);    

• disponibilidades: fundos de maneio não regulamentados (HCC); não são 
elaborados orçamentos de tesouraria; não funcionamento da tesouraria em 
regime de Fundo Fixo (HCC e HJU); não realização de balanços periódicos à 
tesouraria (HJU);  

• processos de despesa: deficiente organização documental; escassez de 
recursos e inerentes dificuldades de “segregar” funções/tarefas incompatíveis; 
omissão de formalidades e procedimentos; despesa irregular relativa a 
despesas com pessoal no montante de 25.993,00 € (HJU); despesa com 
documentação de suporte inadequada (HCC e HJU); contratos públicos de 
bens e serviços - procedimento incorrecto (HFZ); 

• receita: deficiências na cobrança de taxas moderadoras (HJU); contabilização 
deficiente das taxas moderadoras em dívida (HCC e HFZ);  

• existências: deficiente controlo interno no controlo de stocks (HJU e HFZ); as 
contagens físicas são apenas feitas anualmente (HJU). 

• situação económico-financeira: inventários desactualizados ou inexistentes 
(HCC, HJU e HFZ); a rubrica de outro equipamento básico apresenta valores 
líquidos contabilísticos negativos (HCC);   

• despesas com pessoal: inexistência de sistema de controlo e conferência dos 
cálculos dos vencimentos, abonos e descontos; deficiente controlo do trabalho 
extraordinário, dias de descanso, complementos/feriados; deficiente controlo de 
assiduidade; recurso a trabalho extraordinário e a prestações de serviços com 
carácter de continuidade (HCC); recurso a trabalho extraordinário com carácter 
de continuidade (HFZ). 

c) Auditoria à prestação de serviços de sub-contratação de pessoal na área da 
saúde 

Esta auditoria teve por objectivo avaliar o recurso à contratação de entidades 
externas para prestação de cuidados de saúde nos hospitais do SNS de forma a 
verificar se todos os profissionais de saúde da carreira médica envolvidos 
dispunham das qualificações adequadas para o exercício dessas funções. 
Destacam-se os principais resultados apurados: 

• o serviço de urgência foi apontado como a área funcional mais carenciada a 
nível de pessoal médico, em consequência do elevado nível de idade (mais de 
55 anos) e de saídas por aposentação e transferência; 

• para suprir as carências, as instituições do SPA, afirmaram recorrer, em 
primeiro lugar, aos mecanismos de mobilidade interna; esgotados aqueles 
mecanismos, recorreram à contratação externa, através de contratos de 
prestação de serviços celebrados quer com profissionais liberais quer com 
entidades privadas; 

• os hospitais  do SPE, recorreram à contratação externa, preferencialmente 
através da celebração de contratos individuais de trabalho;  

• a grande maioria das entidades hospitalares dispõe dos elementos 
identificativos de todos os profissionais de saúde que prestaram serviço no 
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período em análise (2006 e primeiro semestre de 2007), quer sejam 
profissionais liberais ou entidades colectivas. Contudo, 5 instituições só 
identificaram as empresas e não os médicos prestadores dos serviços (através 
das cédulas profissionais), 2 não apresentaram os contratos da prestação de 
serviços, e, finalmente, 7 estabelecimentos alegaram a inexistência de tais 
contratos.  

d) Auditoria às Informações prestadas no âmbito do RIAP II pelos 
estabelecimentos e serviços do SNS 

A auditoria às informações prestadas no âmbito do RIAP II, pelos 
estabelecimentos e serviços do SNS integrados no sector público administrativo 
foi realizada em cumprimento ponto 7. da RCM n.º 1/2006, de 02/01, tendo-se 
elaborado um relatório preliminar que se encontra em contraditório. 

e) Auditorias à fiabilidade da informação económica e financeira prestada 
mensalmente ao IGIF/ACSS  

Por despacho do SES, a IGAS realizou 5 auditorias ao Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia, IPO do Porto EPE, Centro Hospitalar de Coimbra, EPE,  Hospital 
de Santo André, EPE, de Leiria, e Hospital de S. Marcos, de Braga, com o 
objectivo de identificar as causas da deficiente fiabilidade da informação mensal 
prestada ao IGIF/ACSS. Em resultado das acções realizadas, apurou-se que 
essas causas assentavam, fundamentalmente, no envio de informação provisória 
à ACSS (HSA), em deficiências no controlo da facturação (HSA, CHVNG, CHC, 
IPO-Porto, HSM); em consideráveis atrasos na conferência de facturas no 
Aprovisionamento (CHVNG, CHC, IPO-Porto, HSM); num montante significativo 
da facturação acumulada por contabilizar (CHVNG, CHC) e, também, no atraso na 
entrega das facturas por parte dos fornecedores (HSA, CHVNG, CHC, HSM). 
Mais se verificou que o processo de conferência de facturas efectua-se em 
diversos serviços (armazéns, aprovisionamento e contabilidade), existindo uma 
multiplicação dos procedimentos sucessivos e duplicados, que não acrescentam 
qualquer valor ao processo (CHVNG, CHC, IPO-Porto). Finalmente, refira-se ainda 
a inoperabilidade dos softwares utilizados nos serviços financeiros, de 
aprovisionamento e farmacêuticos (CHVNG, IPO-Porto, HSM), deficiências na 
área da gestão e aquisição de stocks (HSA, CHVNG, CHC) e no controlo das 
contas de terceiros (CHC) bem como a cabimentação dos ajustes directos apenas 
no momento da chegada da factura à contabilidade (CHVNG). 

f) Auditorias de gestão ao Hospital de S. João, EPE, de S.Teotónio, EPE e 
Distrital do Montijo  

Em síntese, apresentam-se os principais resultados: 

• acesso e atendimento dos utentes: lista de espera para CE desactualizada; 
elevado aumento sistemático do volume de reclamações, designadamente das 
relativas a “atitudes e comportamentos”; indícios de falta de respeito pelas 
prioridades de acesso a cirurgia plástica (HSJ); 

• informação de gestão e prestação de contas: planos/relatórios de actividades 
não aprovados pela tutela (HST); os sistemas informáticos não estão 
interligados entre si nem garantem a plenitude/exactidão dos dados (HSJ, HST 
e HDM); falta de fiabilidade dos dados da lista de espera para CE (HSJ); falta 
de fiabilidade da informação financeira; subutilização das potencialidades do 
sistema (HST e HDM);  
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• controlo interno: os procedimentos nem sempre se encontram formalizados, vg. 
Manual/OS (HSJ e HDM); reduzido impacto do órgão de controlo interno; 
inadequada/inexistente segregação de funções; a Tesouraria não funciona em 
regime de fundo fixo (HDM);   

• contabilidade e execução orçamental: incumprimento da Unidade de Tesouraria 
do Estado (HDM e HST); registo contabilístico incorrecto dos subsídios de 
investimentos anteriores a 2002 (conta 575); falta de rigor na elaboração dos 
orçamentos (HDM); 

• situação económica e financeira: inventários inexistentes ou desactualizados 
(HSJ, HST e HDM); insuficiência de capitais próprios; endividamento elevado 
(HST); as deficiências detectadas no Património têm um impacto materialmente 
relevante nas demonstrações financeiras (HSJ); não aplicação integral do CIBE 
e nalguns casos das taxas de amortização previstas (HST);  

• existências: inexistência de Central de Compras e excessiva autonomia dos 
serviços farmacêuticos (HST); utilização do sistema de inventário periódico; 
inexistência de adequadas condições de armazenagem no Aprovisionamento 
(HSJ); diferenças quantitativas entre a contagem física das existências e os 
registos efectuados (HSJ e HDM); 

• contratação pública de bens/serviços: fraccionamento de despesa (HST e 
HDM); despesas com documentação de suporte inadequada; procedimentos 
geradores de reservas na aquisição de bens e serviços; ajustes directos sem 
fundamentação legal, critérios de adjudicação incorrectos/discriminatórios, falta 
de publicitação dos procedimentos (HST); nem todos os processos de despesa 
se encontravam correctamente constituídos (HDM); 

• gestão de pessoal e remunerações: recurso a trabalho extraordinário e a 
prestações de serviços com carácter de continuidade (HST e HDM); 
inexistência de um sistema mecânico de controlo da assiduidade (HDM e HST); 
reservas quanto à regularidade de vários procedimentos de contratação e da 
prestação de serviços; insuficiente fundamentação e suporte documental 
referentes a ajudas de custo; ajudas de custo/benefícios suplementares não 
conformes com a lei ou insuficientemente justificadas (HST);  

• receita: evolução decrescente da facturação e da cobrança do próprio ano; 
prazos médios de recebimento elevados; número considerável de utentes mal 
identificados (HSJ); processos não codificados desde 2000 com risco de 
prescrição de dívidas (HST); perda de eficácia na cobrança das dívidas; 
inexistência de provisões para cobranças duvidosas (HDM). 

g) Qualidade da Despesa Pública no Último Quadrimestre  

Esta acção inspectiva foi determinada pelo Senhor Ministro de Estado e das 
Finanças ao Conselho Coordenador do SCI, com o objectivo de aferir os critérios 
utilizados para o gasto dos dinheiros públicos pelos gestores dos grandes 
agregados orçamentais identificados no último quadrimestre, por ministério, tendo 
como referência a estratégia, o planeamento das actividades e o orçamento dos 
respectivos organismos. 
No MS, a amostra seleccionada ascendeu a um montante global de cerca de 10 
milhões de euros e abrangeu 11 instituições, incluindo 2 entidades públicas 
empresariais cujo orçamento representava maior relevância material, 7 serviços e 
fundos autónomos e 2 serviços integrados (vide Quadro UUU). O projecto 
transitou do ano anterior tendo-se auditado, em 2007, as restantes 7 entidades 
que não tinham sido auditadas em 2007 (IDT, ex-DGIES, CHL-ZC, HCC, INEM, 
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IGIFS/ACSS, ARSLVT). A equipa que executou o projecto ao nível do Ministério e 
elaborou o respectivo relatório sectorial foi constituída por dois inspectores da 
IGAS e um da IGF (a tempo parcial). A realização da acção foi acompanhada pelo 
Senhor Controlador Financeiro do MS. 
A auditoria permitiu concluir que os orçamentos rectificativos, de 2004 e 2005, 
originaram uma efectiva concentração de pagamentos no último quadrimestre 
destes anos, estando na origem de 72% dos pagamentos ocorridos nesses 
períodos, contudo, o peso da despesa do último quadrimestre tem vindo 
tendencialmente a diminuir, sendo que, em 2004 e 2005, anos de orçamento 
rectificativo, se situou próximo dos 50% da despesa total do ano. Na sequência 
desta intervenção, a IGAS complementou a análise, de forma a relacionar a óptica 
de pagamentos com os compromissos assumidos e com a receita, quer cobrada 
quer emitida, permitindo tirar algumas ilações sobre os montantes em dívida, quer 
por pagar, quer por cobrar. Assim, de uma observação estritamente orçamental, 
decidiu-se efectuar uma abordagem mais próxima de uma análise económico-
financeira.  

 
QUADRO 10 - DESPESA PÚBLICA NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE (ENTIDADES DO SECTOR DA SAÚDE)  

Organismos 

2004 2005 2006 

Orçam. 
inicial 

Orçam. 
corrigido Var. Orçam. 

inicial 
Orçam. 

corrigido Var. Orçam. 
inicial 

Orçam. 
corrigido Var. 

IDT 64.018 70.560 10,2% 69.382 74.599 7,5% 67.309 83.300 23,8%

DGIES 28.478 27.310 -4,1% 26.554 14.232 -46,4% 4.166 5.309 27,4%

HSM 246.491 404.312 64,0% 251.685 411.161 63,4% 276.969 n.a. n.a. 

HSJ 205.878 358.697 74,2% 206.656 345.574 67,2% 269.363 n.a. n.a. 

CHL–ZC 219.082 301.797 37,8% 221.082 285.811 29,3% 225.109 254.910 13,2%

CHC 117.936 177.590 50,6% 118.064 157.451 33,4% 124.122 148.721 19,8%

HCC 94.711 145.087 53,2% 94.711 134.186 41,7% 103.598 119.500 15,4%

HUC 239.653 321.446 34,1% 240.183 293.632 22,3% 251.615 287.331 14,2%

INEM 31.983 50.798 58,8% 31.983 47.534 48,6% 31.983 47.975 50,0%

IGIFS 5.695.261 8.821.569 54,9% 5.876.305 8.499.718 44,6% 7.662.150 7.871.258 2,7% 

ARSLVT 949.006 1.766.271 86,1% 981.133 1.432.328 46,0% 1.263.378 1.387.169 9,8% 

Total 
amostra 

7.892.497 12.445.437 57,7% 8.117.738 11.696.226 44,1% 10.279.764 10.205.473 -0,7%

UM: milhares de euros 
Tendo em conta as observações relatadas, ao nível da despesa das entidades 
auditadas em 2004, 2005 e 2006, relativamente às unidades de amostragem 
seleccionadas, extrai-se como principal conclusão que, para a grande parte dos serviços 
e fundos autónomos auditados, a despesa processada (compromissos assumidos), 
incluindo a dívida de anos anteriores, excede a dotação final, embora tivesse vindo a 
diminuir no triénio analisado. Apesar da diminuição dos compromissos assumidos e 
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processados e, num contexto geral de diminuição dos pagamentos, registou-se ainda 
assim um aumento da dívida a transitar para o ano de 2007.  

3.2.2. Inspecção 

a) Controlo do crescimento da despesa com compras e pessoal dirigida aos 
estabelecimentos e serviços do SNS 

Esta intervenção, dirigida aos estabelecimentos e serviços do SNS, incluindo as 
ARS, teve por objectivo apurar se em 2006 e 2007 haviam sido respeitados os limites 
de crescimento da despesa, a saber: entrada de 1 elemento do exterior por cada 2 
saídas para aposentação ou outra forma de desvinculação; suspensão da contagem 
do tempo de serviço para efeitos de progressão nas carreiras e o congelamento do 
montante de todos os suplementos remuneratórios em 2006 e 2007, bem como se 
foram respeitados os preços máximos dos produtos farmacêuticos e de consumo 
clínico para 2007, em valor inferior a 6% em relação aos praticados em 2006; e quais 
as medidas de gestão adoptadas para controlar os limites do crescimento dos custos 
fixados para o ano de 2007 na área do pessoal, consumo e fornecimento de serviços 
externos.  

b) Mecanismos de controlo da assiduidade e do trabalho suplementar 2ª fase nos 
estabelecimentos e serviços do SNS  

A inspecção temática em título teve por objectivo conhecer os métodos e formas de 
controlo da assiduidade nos estabelecimentos públicos do SNS (DL n.º 259/98, de 
18/08 e Circular Informativa n.º 63, de 27.12.2006, da SGMS). Destacam-se as 
seguintes conclusões: 

• as ARS e os serviços nelas integrados (sub-regiões e centros de saúde) tinham 
registos de assiduidade manuais, verificando-se, todavia, o propósito de 
adquirir meios automáticos; 

• em relação aos hospitais, apenas a Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
(biométrico) e o Hospital de Peniche (cartão electrónico) utilizavam sistemas 
exclusivamente automáticos; em 7 estabelecimentos eram utilizadas formas 
mistas (manuais e automáticos), enquanto que nos restantes hospitais a 
assiduidade era registada manualmente; 

• em 37 hospitais onde existia o regime de prevenção não havia qualquer 
controlo sobre o mesmo; em alguns hospitais o controlo era parcial e dependia 
do grupo profissional ou do serviço em que ocorria, e somente 18 hospitais 
procediam ao mero registo da chamada.  

c) Aquisição, gestão e aplicação de materiais em procedimentos cirúrgicos de 
ortopedia – próteses, ortodeses e material de osteosíntese 

Incidiu sobre todos os estabelecimentos hospitalares com serviços de ortopedia e 
teve como principal objectivo a quantificação dos recursos financeiros despendidos e 
a avaliação dos processos de aquisição/contratação, gestão de stocks e o seu 
cotejamento com os procedimentos cirúrgicos e consumos, tendo-se verificado que 
os procedimentos de aquisição nem sempre estão enquadrados pelos tectos 
legalmente fixados bem como insuficiências no controlo interno na vertente do 
aprovisionamento e na vertente administrativa cometida a chefias 
técnico-profissionais e/ou clínicas. 
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d) Atribuição de regimes de trabalho aos profissionais de saúde nos 
estabelecimentos e serviços do SNS: dedicação exclusiva e horários 
acrescidos 

A intervenção teve como principal objectivo verificar a regularidade da atribuição dos 
regimes de trabalho de dedicação exclusiva ao pessoal das carreiras médicas 
hospitalar e de clínica geral e dos regimes de trabalho acrescidos ao pessoal das 
carreiras de enfermagem, de técnico superior de saúde e de técnico de diagnóstico e 
terapêutica de todos os estabelecimentos e serviços do SNS. Destacam-se os 
seguintes aspectos conclusivos: 

• os médicos com exclusividade e horário de 42 horas representavam 47% do 
total dos médicos do SNS. Os hospitais, em regra, não dispõem de normativos 
internos que definam os critérios de atribuição dos regimes de trabalho. A 
maioria das instituições não evidenciou a existência de critérios objectivos e 
quantificáveis para a concessão do regime de trabalho em exclusividade com 
42 horas semanais; 

• algumas instituições não promoveram a obtenção de um compromisso 
expresso da parte dos médicos em regime de dedicação exclusiva para prestar 
serviço de urgência/atendimento permanente pelo período mínimo de 5 anos, à 
revelia do disposto no DL 73/90, de 06/03; 

•  nem sempre existe evidência da entrega pelos médicos em regime de 
dedicação exclusiva das declarações de renúncia de outras funções 
remuneradas públicas ou privadas, incluindo a de profissional liberal; 

•  no período de 2006/2007, verifica-se uma tendência para a diminuição do 
número de profissionais com horário acrescido, designadamente dos 
enfermeiros (-45%), dos técnicos superiores de saúde (-26,6%) e dos técnicos 
de diagnóstico e terapêutica (-37,6%); 

•  as propostas de atribuição de horário acrescidos nem sempre se encontra 
instruída com a totalidade dos elementos exigidos pelo Despachos do SEAS 
n.ºs 3, 5 e 8/92, respectivamente de 24/2, 03/04 e 04/08 e nem todos os 
despachos de atribuição dos horários acrescidos mencionam a duração 
previsível do regime e nalgumas situações os prazos de vigência ultrapassam 
os previstos legalmente; 

• afigura-se de difícil sustentação legal o pagamento, a 12 enfermeiros 
directores, do acréscimo remuneratório correspondente ao regime de horário 
acrescido, face ao disposto no Despacho da SEAS n.º 27144/05, de 12/12.                      

e) O trabalho dos médicos internos nos serviços de urgência hospitalares 

A intervenção teve por objectivo conhecer as condições em que os médicos internos 
participam nos serviços de urgência. A acção transitou para o ano em curso para 
eventual reponderação.  

f) Transporte de doentes (2ª fase)  

A acção abrangeu 19 estabelecimentos e serviços do SNS, tanto da área hospitalar 
como da área dos cuidados primários de saúde, cuja despesa conjunta, corresponde 
a cerca de 2,5% da despesa total com transporte de doentes. Em 2007, realizaram-
se os “trabalhos de campo” junto da maioria das instituições, incluindo a verificação 
da efectiva realização dos cuidados prestados pelas entidades públicas e privadas 
que justificaram o serviço de transporte. A intervenção transitou para o ano em curso 
devido à sua complexidade e à inclusão de novos casos, entretanto detectados na 
acção ou comunicados à IGAS.    
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g) Funcionamento dos Serviços de Oftalmologia dos Hospitais 

Tendo-se verificado a existência de um número muito elevado de doentes em espera 
quer para primeira consulta, quer para intervenção cirúrgica na especialidade de 
oftalmologia, a IGAS realizou, entre 11 de Maio e 12 de Julho de 2007, por 
determinação do Senhor Ministro da Saúde, uma inspecção, não prevista no Plano, 
sobre o funcionamento dos Serviços de Oftalmologia dos Hospitais públicos (ver 
QUADRO 11). 
Os resultados apurados envolveram 49 instituições com actividade de Oftalmologia, 
que dispõem de 522 médicos, dos quais 373 em regime de tempo completo (35 
horas), e mostraram que, em 2006, a produção dos referidos serviços foi de 2 598 
523 consultas externas, realizadas por 474 médicos (consultas/médico/ano: 1263), 
encontrando-se em lista de espera 87 029 doentes, bem como de 73 207 
intervenções cirúrgicas, realizadas por 432 médicos, encontrando-se em lista de 
espera 25 142 doentes (as listas de espera referem-se a Maio de 2007).  

 
QUADRO 11 - ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DOS HOSPITAIS  

ARS 

Consulta Externa Bloco operatório/ Actividade Cirúrgica 

Produção Lista de Espera Produção Lista de Espera 

Total de 
consultas % ARS Consultas/ 

Médico 
Total de 
Médicos 

Total de 
doentes  

em espera 
TME 
(dias) 

Total de 
Cirurgias % ARS Cirurgias/ 

Médico 
Total de 
Médicos 

Total de 
doentes     

em espera 
TME 
(dias) 

ARS 
Norte 168.352 28,1% 1.380 122 28.780 190 25.207 34.4% 233 108 7.757 172 

ARS 
Centro 164.976 27,6% 1.528 108 24.075 267 22.123 30,2% 238 93 8.597 180 

ARS 
Lisboa e 
Vale do 

Tejo 
235.295 39,3% 1.094 215 28.798 322 19.194 26,2% 92 208 7.124 163 

ARS 
Alentejo 19.195 3,2% 873 22 2.730 215 3.479 4,8% 193 18 962 171 

ARS 
Algarve 10.705 1,8% 1.529 7 2.646 420 3.204 4,4% 641 5 684 330 

 598.523 100% 1.263 474 87.029 250 73.207 100% 169 432 25.124 176 

 

h) Listas de espera para primeiras consultas e cirurgias hospitalares 

A intervenção visou a recolha e tratamento da informação relacionada com as listas 
de espera para primeiras consultas e cirurgias hospitalares. Os dados apurados 
envolveram 77 instituições e reportam-se às 20 especialidades com um maior 
número de doentes em espera. Ainda em 2007 iniciou-se o follow up desta acção, 
que foi actualizada com os dados relativos a 31.12.2007 e foi concluída já em 2008, 
pelo que será incluída no relatório de actividades deste ano. 
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i) Organização, gestão e acompanhamento da actividade cirúrgica e das listas de 
espera nos Institutos de Oncologia 

Esta intervenção foi iniciada em 2007, como acção extra-plano, incidiu sobre a 
problemática das listas de espera para internamento, com intervenção cirúrgica 
programada em Bloco Operatório, tendo em vista contribuir para garantir “a prestação 
dos cuidados de saúde pelo SNS e pelas entidades convencionadas em tempo 
considerado clinicamente aceitável para a condição de saúde de cada utente”. Em 
2007 realizou-se a recolha e tratamento da informação, tendo-se concluído a acção 
já em 2008, pelo que será incluída no relatório de actividades deste ano. 

j) Exclusão de utentes dos ficheiros de médicos de família como eventual 
reacção a reclamações apresentadas por aqueles, passando os mesmos a 
integrar as listas de “utentes sem médico 

A intervenção abrangeu 36 CS com 412 extensões e envolveu um universo de 
1.634.188 utentes inscritos, dos quais 8,7% (142.423) sem médico de família 
atribuído, e 871 médicos de clínica geral e familiar. As situações de exclusão de 
ficheiro médico por iniciativa do médico apuradas constam no QUADRO 12: 

 
QUADRO 12 - SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO DE FICHEIRO MÉDICO 

Ano ARSN ARSC ARSLVT ARSA ARSAlg. Total 

2005 67 47,2% 24 16,9% 12 8,5% 14 9,9% 25 17,6% 142 100%

2006 50 43,9% 28 24,56% 12 10,5% 14 12,3% 10 8,8% 114 100%

2007 
(até Julho) 24 34,8% 25 36,3% 6 8,7% 10 14,5% 4 5,8% 69 100%

 
Quanto às causas das situações de exclusão, refira-se que: 69,4% aponta o 
desconhecimento dos normativos; 86,1% salienta a inexistência de formação; 80,6% 
refere a falta de orientações; 8,3% menciona a pouca/não colaboração do pessoal 
médico; 66,7% indica a ausência de apoio jurídico e 5,6% acrescenta outra causa 
(falta de médicos).    
Mais se apurou, que a prática vem demonstrando que a recusa, ou cancelamento de 
inscrição de utente dos ficheiros médicos por iniciativa do médico, é vista como se se 
tratasse de um direito (absoluto) por parte do médico, isto é, decorre directamente da 
lei (cfr. artigo 20º nº 1 al. c) do DL 73/90, de 6.03 – diploma das carreiras médicas) e 
é aplicável sem mais, mas isso não exime ninguém da obrigação de respeitar e 
cumprir escrupulosamente os procedimentos necessários à sua concretização, isto é, 
a aplicação deste instrumento específico em consonância com as regras que se lhe 
encontram subjacentes, concretamente, a fundamentação da referida recusa ou 
cancelamento e as normas previstas no código do procedimento administrativo. 
Nesta conformidade, emitiram-se recomendações no sentido de promover uma 
formação intensiva e abrangente do pessoal médico que os apetrechem de 
instrumentos/mecanismos para actuar correctamente na relação com quem lhes cabe 
servir bem como de um apoio mais próximo e consistente por parte das entidades 
que superintendem os CS. 
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k) Planos de Emergência em situações de catástrofe nos estabelecimentos e 
serviços do SNS 

Esta acção teve por objecto verificar a existência de Planos de Emergência 
implementados em todos os estabelecimentos e serviços do SNS bem como avaliar a 
capacidade, prontidão e adequação desses Planos. 
Quanto à prevenção e segurança contra incêndio em instituições hospitalares 
(emergência interna), verificou-se que, a nível nacional e das 96 instituições 
hospitalares do SNS inquiridas, só 53 dispõem de Plano de Prevenção e Combate a 
Incêndio (Plano de Emergência Interno) não tendo as restantes 43 instituições este 
Plano elaborado. De igual modo, quanto à aprovação dos Planos, por parte do 
Serviço Nacional de Bombeiros, somente 14 têm os seus Planos aprovados, 39 não 
tinham planos aprovados (ou nem os tinham) e as restantes 43 instituições não se 
pronunciaram sobre esta questão pelo que se desconhece se terá existido a 
aprovação legalmente requerida. Apenas 3 estabelecimentos hospitalares afirmaram 
ter sido alvo de vistorias pelos Bombeiros e apenas 9 afirmaram ter efectuado 
simulacros de emergência interna contra incêndios. 
Quanto aos planos de emergência para fazer face a situações de catástrofe externa 
(em que os hospitais se inserem nos planos de emergência da protecção civil, a nível 
nacional, regional, distrital e municipal), verificou-se que dos 96 hospitais do SNS só 
41 elaboraram um Plano de Prevenção e Emergência (Plano de Catástrofe), não 
existindo o mesmo nas restantes 55 instituições; apenas 18 afirmaram estar 
representadas nas respectivas Comissões Municipais de Emergência e só 15 
instituições referiram ter os Planos aprovados mas, regra geral, pelos respectivos 
órgãos de gestão (apenas os Hospitais de S. João e de Vila Franca de Xira têm os 
seus Planos aprovados pela Autoridade Nacional de Protecção Civil e pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, respectivamente); finalmente, apenas 5 instituições 
referiram efectuar ou ter efectuado simulacros de situações de emergência externa.   

l) Inspecções Temáticas à organização e funcionamento dos Centros de Saúde 

Em 2007 inspeccionaram-se 20 CS, vide QUADRO 13 e MAPA 1, tendo-se identificado 
diversas desconformidades e irregularidades, concretamente ao nível dos 
instrumentos de gestão, gestão do pessoal (horários médicos, produtividade dos 
profissionais, horas extraordinárias, ausência ou deficiências no preenchimento de 
registos clínicos), do acesso e humanização nos cuidados de saúde prestados, 
incluindo a articulação com os hospitais de referência, dos processos de despesas 
bem como deficiências no controlo de disponibilidades, do imobilizado e das 
existências de medicamentos e material de consumo clínico. As irregularidades 
detectadas deram origem a acções posteriores de natureza disciplinar, 
designadamente por ausência ou deficiências nos registos clínicos.  
No âmbito do acompanhamento do cumprimento de recomendações formuladas em 
intervenções anteriores, procedeu-se a 14 acções de follow up, tendo-se verificado o 
cumprimento das recomendações por parte dos responsáveis pela gestão desses 
Centros, vide QUADRO 13 e MAPA 1. 
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m) Avaliação do cumprimento de programas prioritários integrados no Plano 
Nacional de Saúde a nível de Centros de Saúde  

A intervenção abrangeu 21 CS (vide QUADRO 13 e MAPA 1) e teve por objectivo avaliar a 
implementação e execução do PNS a nível local, e em particular, do Programa 
Nacional da Diabetes e do Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 
Doenças Cardiovasculares. Em resultado do levantamento, análise e avaliação 
efectuada, concluiu-se:  
• cerca de 50% das entidades revelou uma quase total ausência de registos ou 

efectiva monitorização dos dados relativos aos Programas referidos.  Alguns CS 
ainda não dispunham de equipamento informático adequado e nem todos os 
gabinetes médicos tinham acesso ao SAM ou a outro sistema de informação. 
Não ficou evidenciada a existência de modus faciendi padronizado de registo de 
dados, verificando-se a existência de dados sub-registados, que tornam 
impossível a sua comparabilidade e referenciação nacional, o que inviabilizou a 
extrapolação, com base nos resultados obtidos, de quaisquer conclusões 
relativas ao cumprimento das metas definidas no PNS; 

• as conclusões anteriores reflectem um problema de organização e de falta de 
uma cultura de responsabilização ou de avaliação do desempenho. A 
inexistência de uma adequada monitorização dos ganhos em saúde resultantes 
da implementação dos programas de saúde é, igualmente, potenciada pela má 
articulação dos CS com os hospitais de referência, inviabilizando a existência de 
informação clínica atempada e actualizada sobre os utentes; 

• em mais de metade dos CS, o PNCDM não estava realizado de uma forma 
consistente, designadamente no que se refere ao estudo e à análise dos  
indicadores de avaliação, nem se encontravam normalizadas, em todos os 
centros, as práticas de prevenção e tratamento da diabetes. Na maioria dos CS 
avaliados (71%) não existia uma consulta organizada do pé diabético, nem 
dispunham de registos actualizados e fidedignos do número de utentes 
referenciados ou convocados para consulta de retinopatia diabética. Nem 
sempre estava garantida a organização dos ficheiros activos de todos os 
diabéticos, em função dos indicadores que permitem a avaliação do programa 
nacional da diabetes; 

• quanto ao PNPCDC, verificou-se que cerca de 50% dos CS avaliados não 
conseguiram contabilizar o número de hipertensos identificados no triénio de 
2004 a 2006, em função do sexo e grupo etário dos utentes, e uma percentagem 
significativa (71%) não conseguiu indicar o número de pré-obesos e obesos 
assistidos no primeiro semestre de 2006;  

• no que se refere ao tratamento da dependência do tabaco, a maioria não 
possuía registos relativos ao número de consumidores identificados e não 
monitorizou o número de fumadores referenciados para uma consulta de evicção 
tabágica (apesar de 62% dos CS avaliados terem indicado a entidade de 
referência para a realização da referida consulta). 
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QUADRO 13 - INSPECÇÕES E FOLLOW-UP EM CS E AVALIAÇÃO PNS 

CENTROS DE SAÚDE 

Inspecção - organização e 
funcionamento Follow-up 

Avaliação da 
implementação e execução 

do PNS 
C. S. Chaves C.S. Alcântara C.S. Alcântara 

C.S. Felgueiras C.S. Algueirão-Mem Martins C.S. Olivais 
C.S. Rio Tinto C.S. Almodôvar C.S. Povoa de Stª Iria 
C.S. Valença C.S. Armamar C.S. Lourinhã 
C.S. Vila Real C.S. Beja C.S. Oeiras 
C.S. Armamar C.S. Gouveia C.S. Moita 
C.S. Covilhã C.S. Lagos C.S. Santarém 

C.S. Estarreja C.S. Lourinhã C.S. Almodôvar 
C.S. Nazaré C.S. Moita C.S. Beja 

C.S. Oliveira de Azeméis C.S. Povoa de Stª Iria C.S. Vendas Novas 
C.S. Oliveira do Hospital C.S. Rio Tinto C.S. Lagos 

C.S. Pampilhosa da Serra C.S. Santarém C.S. Gouveia 
C.S. Vila de Rei C.S. Valongo C.S. Cantanhede 

C.S. Arruda dos Vinhos C.S. Vendas Novas C.S. Figueira da Foz 
C. S. Algueirão-Mem Martins  C.S. Vale de Cambra 

C.S. Parede  C.S. Povoa de Varzim 
C.S. Sacavém  C.S. Valongo/Ermesinde 

C.S. Nisa  C.S. Baião 
C.S. Reguengos de Monsaraz  C.S. Braga 

C.S. Serpa  C.S. Terras de Bouro 
  C.S. Rio Tinto 
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MAPA 1 - INSPECÇÕES E FOLLOW-UP EM CS E AVALIAÇÃO PNS 
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Centros de Saúde Inspeccionados em 2007

Centros de Saúde com follow up em 2007

Avaliação da implementação e execução do PNS
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n) Exercício das profissões de diagnóstico e terapêutica – títulos profissionais 
O QUADRO 14 apresenta os valores globais, a nível nacional e por ARS, dos técnicos de 
diagnóstico e terapêutica, com cédula profissional (TDT CC) e sem cédula 
profissional (TDT SC), verificando-se uma evolução positiva face aos números iniciais 
recolhidos em 2006 (28,75% sem cédula, a nível nacional).  
O total nacional (continental) no SNS, de 8,77% de técnicos das profissões de 
diagnóstico e terapêutica sem cédula profissional, ao serviço dos estabelecimentos e 
serviços do SNS representa um valor de expressão relativa, tendo em conta que o 
DL 564/99, que aprovou as normas reguladoras do ingresso e do acesso na 
profissão, nunca refere expressa e literalmente a titulação, através de cédula, como 
requisito especial que consta apenas no DL 320/99, que define os princípios gerais 
em matéria do exercício das profissões de diagnóstico e terapêutica. 

 
QUADRO 14 - TITULAÇÃO PROFISSIONAL DOS TDT (SNS) - 2007 

Entidades TDT CC TDT SC Total % SC 

Totais nacionais 6.813 655 7.468 8,77% 

ARS NORTE 1.795 206 2.001 10,29% 

ARS CENTRO 1.476 146 1.622 9,00% 

ARS LVT 2.937 248 3.185 7,79% 

ARS ALENTEJO 327 24 351 6,84% 

ARS ALGARVE 278 31 309 10,03% 

Como conclusão da acção, apresenta-se útil que seja empreendida a alteração 
legislativa necessária que dote a obrigatoriedade da titulação profissional, por meio 
de cédula, para o exercício das profissões de diagnóstico e terapêutica com um 
regime coercivo de tipo contra-ordenacional com coimas, que não permita aos 
agentes económicos privados, prestadores de cuidados de saúde, retirarem benefício 
económico com a contratação de profissionais não titulados ou não habilitados. O 
presentemente estatuído, em sede de regulamentação sectorial da actividade 
privada, concretamente a possibilidade se suspensão da actividade ou de revogação 
da licença, não se apresenta como idóneo às necessidades de prevenção geral e 
especial, por não ser proporcional à gravidade da infracção, nem possibilitar a 
subtracção ao infractor do lucro entretanto obtido com a prática do facto ilícito. 

o) Isenção do pagamento de taxas moderadoras por parte dos hospitais do SNS 
aos seus funcionários e respectivos familiares  

Esta inspecção temática, não prevista no Plano, incidiu sobre todos os 
estabelecimentos hospitalares do SNS (74) e teve por objectivo a identificação das 
situações atrás referidas bem como dos responsáveis pela prática desse 
procedimento, tendo-se verificado que 24,32% dos estabelecimentos (18) isentavam 
ilegalmente os seus funcionários e/ou os respectivos familiares do pagamento de 
taxas moderadoras. Em sede de relatório de progresso, verificou-se que a totalidade 
das instituições em situação irregular vieram a acatar as recomendações emitidas 
pela IGAS tendo cessado a prática ilegal de isentar os seus funcionários e familiares 
do pagamento das taxas moderadoras. 
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p) Avaliação das Condições Higio-Sanitárias e de Assepsia nos Centros de Saúde 

A intervenção teve por objectivo avaliar as estruturas e práticas de prevenção e 
controlo da infecção ao nível dos CS e serviços das SRS. 
Os principais aspectos avaliados foram a adequação da composição das CCI bem 
como dos respectivos planos de acção e relatórios de actividades, a articulação com 
os hospitais de referência, a instituição de programas de vigilância epidemiológica e a 
realização de auditorias internas nas áreas da higiene das mãos, das práticas de 
colocação, manutenção e remoção dos dispositivos invasivos, de utilização de anti-
sépticos e desinfectantes, de utilização de equipamento de protecção individual, de 
descontaminação de material e equipamento, de higienização do ambiente, de 
gestão dos resíduos e de tratamento, transporte e acondicionamento de roupa. 
Finalmente avaliaram-se, ainda, a emissão de recomendações sobre prevenção e 
controlo da infecção e os programas de formação das SRS nesta matéria. 

q) Avaliação das condições higio-sanitárias, de assepsia, prevenção e controlo de 
infecção hospitalar, nos Centros Regionais de Oncologia, do Instituto 
Português de Oncologia, Francisco Gentil, E.P.E. 

As intervenções realizadas tiveram por objectivo avaliar as estruturas e práticas de 
prevenção e controlo da infecção nos Centros Regionais do IPO do Porto, Coimbra e 
Lisboa. Os principais aspectos visados pelas 3 intervenções foram a composição e 
funcionamento das respectivas CCI hospitalar, a dinâmica dos elos de ligação, os 
níveis de articulação com órgãos e serviços envolvidos, as actividades 
desenvolvidas, com especial relevo para a vigilância epidemiológica da infecção 
relacionada com a prestação de cuidados de saúde (IRCS), formação/informação e 
existência de recomendações de boas práticas e de controlo do ambiente. 
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3.3.  Fiscalização 

Com a nova lei orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho (com 
entrada em vigor em 01.08.2007), a Inspecção-Geral da Saúde (IGS), agora 
Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), passou a ter também competência 
para a fiscalização dos estabelecimentos privados de saúde. 

Contudo, não obstante o estabelecimento desta competência na lei orgânica, ainda não 
se procedeu ao necessário ajustamento do ordenamento jurídico, nomeadamente ao 
nível dos diplomas que regem o funcionamento das diversas unidades privadas de 
saúde, em matéria de instauração e instrução de processos de contra-ordenação e, 
sobretudo, no tocante à competência sancionatória (aplicação de coimas). 

Tal não impediu, ainda assim, a Inspecção-Geral de, nos últimos cinco meses de 
2007, ter seguido o rasto das participações que lhe foram dirigidas e desenvolvido 
outras acções especificamente direccionadas às unidades privadas de saúde, 
nomeadamente: 

- Desde logo, em termos de levantamento, por áreas assistenciais, das unidades 
privadas existentes, na perspectiva do adequado planeamento da sua actuação 
nesta nova vertente das suas atribuições e competências; 

- Depois, preparando (com elaboração de guião próprio e realização de uma acção-
piloto), para desenvolvimento em 2008, uma acção de fiscalização às unidades 
privadas de saúde com centros de nascimento (abrangendo 25 unidades), para o que 
indigitou peritos médicos das especialidades de Obstetrícia, Neonatologia, 
Anestesiologia e Saúde Pública; 

- Preparando os elementos para a realização de outras acções de fiscalização em 
diversas áreas. 

Apresenta-se, no QUADRO 15, repartidas por assunto, as 184 participações recebidas, 
visando unidades privadas de saúde (UPS). 

 

QUADRO 15 - PARTICIPAÇÕES, POR ASSUNTO, VISANDO UPS – 2007 

Assunto N.º de 
participações % 

Articulação com o Serviço Nacional de Saúde 8 4,35% 

Assistência clínica prestada na unidade 77 41, 84% 

Exercício ilegal de profissão 11 5,99% 

Aspectos relacionados com o funcionamento da unidade 53 28,80% 

Outros assuntos 35 19,02% 

TOTAL 184 100,00% 
 

Em função dos assuntos versados nas participações em que são visadas unidades 
privadas de saúde e tendo em conta as competências da IGAS sobre as mesmas, no 
contexto legal anteriormente referido, bem como as competências de outras entidades, 
a IGAS, para além do aproveitamento da informação assim chegada e passível de 
utilização, nomeadamente em termos de análise de risco/critério para selecção de 
entidades a abranger em futuras acções a planear, desencadeou procedimento próprio 
ou encaminhou tais queixas para outras entidades competentes, salientando-se, aqui, a 
importância do papel das Autoridades de Saúde Locais. 
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Assim, em 2007, e como situações de encaminhamento predominante, as queixas 
relativas a assistência deficiente foram objecto de encaminhamento para a Ordem dos 
Médicos e para a Ordem dos Médicos Dentistas, as queixas relativas a 
higiene/salubridade foram encaminhadas para as Autoridades de Saúde, as relativas a 
livro de reclamações ou tabela de preços para a Entidade Reguladora da Saúde e as 
relativas a não emissão de factura/recibo para a Direcção-Geral dos Impostos (tendo-se, 
em diversos casos, procedido ao encaminhamento para mais que uma entidade). 
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3.4.  Acção e Auditoria Disciplinares 

Ao Serviço de Acção e Auditoria Disciplinares (SAAD) da Inspecção-Geral da Saúde 
(IGS) cabia, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 291/93, de 24 de Agosto, e 
assim continuando a caber à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), em 
termos de acção e auditoria disciplinares, a instrução de processos de averiguações, de 
inquérito e disciplinares, a realização de sindicâncias e de auditorias disciplinares, a 
emissão de orientações sobre matéria processual disciplinar e o apoio que fosse 
solicitado à Inspecção-Geral, em matéria disciplinar, pelas instituições e serviços 
dependentes ou sob a superintendência do Ministério da Saúde. 

A actividade desenvolvida em 2007, neste domínio, traduziu-se na instrução do grande 
volume de processos de natureza disciplinar, resultantes do exercício das atribuições da 
Inspecção-Geral nesta matéria, tendo como objectivos a “defesa dos legítimos 
interesses e bem-estar dos utentes”, a “salvaguarda do interesse público” e a 
“reintegração da legalidade violada” (cfr. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 291/93, de 24 de 
Agosto), objectivos estes mantidos no novo diploma orgânico, ao estabelecer como 
missão “assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de actuação” (cfr. n.º 
1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho). 

Em termos de acções planificadas, propriamente ditas, com excepção das auditorias 
disciplinares e de outras acções mais pontuais (v. g., as acções de formação), a 
actividade a desenvolver nesta área não é susceptível de uma definição prévia, sendo 
as acções/instauração de processos desencadeadas mediante participação dos 
particulares/utentes do SNS ou de outras entidades, como os Gabinetes 
Governamentais e Serviços Centrais do Ministério da Saúde, os Serviços do Ministério 
Público e o Departamento de Investigação e Acção Penal, os Tribunais, a Provedoria de 
Justiça, os próprios dirigentes dos estabelecimentos e serviços do SNS, etc.. 

E a Inspecção-Geral continuou a ser persistentemente chamada a intervir, quer pelos 
particulares, quer por outras entidades, fenómeno a que, certamente, não são alheios 
factores como a maior consciencialização dos seus direitos, por parte dos cidadãos em 
geral, e a cada vez maior mediatização dos temas da saúde. 

No âmbito da actividade desenvolvida em termos de exercício da acção disciplinar – já 
caracterizada, pela sua própria natureza, como actividade não programável - salienta-se 
ainda, pela sua importância, o aspecto da imprevisibilidade associada à instrução de 
cada processo em concreto, tanto em termos de tempo necessário, como de 
complexidade das diligências a efectuar, bem como o facto de, cada vez mais, 
participantes e arguidos recorrerem das decisões dos processos, quer em termos de 
recursos ainda no âmbito da Administração, quer em termos de recursos para as 
instâncias judiciais. 

Alguns processos, pelo seu particular melindre, complexidade e carácter prioritário, 
exigiram uma concentração de esforços, com prejuízo para o desenvolvimento dos 
demais processos, em termos de recursos humanos a eles afectos, por vezes com 
quase dedicação exclusiva e trabalho suplementar, por períodos significativos, àqueles 
processos (v. g., processos desencadeados na sequência de mortes ocorridas, 
alegadamente relacionadas com medidas de reestruturação de serviços, processos com 
incidência em invocadas irregularidades graves de carácter administrativo/financeiro, 
etc.). 

Em 2007, o corpo de inspectores predominantemente afectos à área disciplinar foi 
constituído por 16 inspectores. 

Face ao elevado volume de processos, o número de efectivos continuou a revelar-se 
exíguo. 
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Assim, por forma a tentar minorar os constrangimentos resultantes do elevado número 
de processos e do insuficiente número de inspectores, recorreu-se, ainda que com 
carácter pontual, à nomeação de alguns instrutores externos para processos da 
Inspecção Geral (faculdade prevista no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 291/93, de 
24 de Agosto e mantida na alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 275/2007, 
de 30 de Julho). Para tal, já se havia diligenciado em 2006, junto das cinco ARS e dos 
principais estabelecimentos hospitalares, no sentido de recolher informação sobre os 
juristas com experiência na instrução de processos de natureza disciplinar (isto, já na 
sequência da anterior realização pela Inspecção-Geral de workshops sobre a “acção 
disciplinar nos estabelecimentos e serviços de saúde”, tendo precisamente como 
destinatários aqueles profissionais). 

Para além da nomeação de instrutores externos para os processos da IGAS (medida a 
que não se tinha recorrido nos últimos anos, porque a experiência anterior, neste 
capítulo, se revelara contraproducente, na medida em que a instrução dos processos, 
na maioria dos casos, se mostrava deficiente, implicando a necessidade de reinstrução 
de muitos deles), como forma de descongestionamento da instrução dos processos 
instaurados ou avocados pela Inspecção-Geral, manteve-se a realização de auditorias 
disciplinares e de acções de formação sobre o exercício do poder disciplinar, no âmbito 
de uma estratégia prosseguida pela Inspecção-Geral, de sensibilização e 
responsabilização, também nesta matéria, dos dirigentes e gestores dos serviços e 
estabelecimentos do SNS, resguardando-se a Inspecção-Geral para as situações mais 
complexas, mais graves, ou de maior melindre. 

Esta estratégia justifica-se, agora, por maioria de razão, pelo facto de a Inspecção-Geral 
ter visto as suas competências alargadas ao sector privado da saúde (com necessidade 
de reajustamento de meios, designadamente no que se refere ao pessoal da carreira de 
inspecção). 

Nesta mesma linha, e também com o objectivo de chamar a atenção para as alterações 
legais recentes, na matéria – diploma orgânico da IGAS e outros – a Inspecção-Geral, 
conforme melhor explicitado em capítulo próprio, realizou, nos meses de Novembro e 
Dezembro de 2007, workshops, com a duração de dois dias, em cada uma das cinco 
regiões de saúde, sobre “Procedimentos de Natureza Disciplinar nos Estabelecimentos 
e Serviços de Saúde”. 

 

3.4.1. Auditorias disciplinares 

Tal como já salientado em anos anteriores, as auditorias disciplinares têm produzido, 
em geral, resultados muito positivos junto das entidades auditadas, quer no domínio do 
funcionamento do Gabinete do Utente e da gestão das reclamações, quer no domínio 
do exercício da acção disciplinar por parte dos respectivos gestores e técnicos 
envolvidos, não só em termos de maior consciencialização sobre a finalidade dos 
respectivos procedimentos, como sobre os princípios e as regras mais importantes que 
os norteiam. 

Em 2007, foram realizadas 5 auditorias disciplinares em estabelecimentos 
hospitalares. 

Concretamente, prosseguiu-se e foi concluída a auditoria disciplinar ao Hospital 
Reynaldo dos Santos – Vila Franca de Xira e foram realizadas outras quatro (Hospital 
Geral de Santo António, Hospital Júlio de Matos, Hospital Garcia de Orta e Centro 
Hospitalar do Barlavento Algarvio), cujas medidas adoptadas na sequência das mesmas 
se encontram em acompanhamento por parte desta Inspecção-Geral. 
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Trata-se de intervenções, cuja importância é de realçar, ao nível dos objectivos 
estratégicos da Inspecção-Geral, no sentido de uma cada vez maior sensibilização e 
responsabilização dos gestores e dirigentes dos estabelecimentos e serviços do SNS 
para o exercício, por si próprios, da acção disciplinar, resguardando-se a IGAS para as 
situações mais complexas ou de maior melindre. 

Esta estratégia justifica-se, quer por o exercício da acção disciplinar por parte dos 
dirigentes e gestores dos próprios serviços e estabelecimentos do SNS ser, além do 
mais, um sinal de maturidade, de autonomia e de responsabilidade dos 
estabelecimentos e serviços, contribuindo para a sua credibilização e aumento de 
confiança, tanto internamente, junto dos profissionais, como externamente, junto dos 
utentes e dos cidadãos em geral, quer, como já anteriormente referido, pelo facto de a 
Inspecção-Geral, com a nova lei orgânica, ter visto alargadas as suas competências às 
unidades privadas de saúde, com a consequente necessidade de reajustamento dos 
seus recursos humanos e de adopção de uma atitude parcimoniosa em termos de 
iniciativa procedimental, nomeadamente no tocante a processos de natureza disciplinar. 
 

3.4.2. Formação promovida pela IGAS sobre o exercício da acção disciplinar 

Como se referiu, em termos de formação promovida em 2007, sobre o exercício da 
acção disciplinar, a IGAS, levou a cabo, nos meses de Novembro e Dezembro, cinco 
workshops – um em cada região de saúde – com a duração de dois dias cada um, 
tendo como destinatários pessoal dirigente e técnicos juristas dos estabelecimentos e 
serviços do SNS. 

Com estas acções de carácter formativo, que envolveram um total de 253 
participantes, para além de, como uma preocupação permanente e tal como nas 
acções desta natureza realizadas pela Inspecção-Geral em anos anteriores, se 
pretender proporcionar orientação, em termos técnico-normativos, para um exercício da 
acção disciplinar de forma abrangente, em tempo útil e de modo regular, adequado e 
tecnicamente correcto, teve-se também, como objectivo particular, chamar a atenção 
para as alterações legais recentes, na matéria – diploma orgânico da IGAS e outros. 

Com manifesta boa aceitação e grande envolvimento dos participantes, foi por muitos, 
sobretudo por técnicos juristas, solicitado à IGAS que prosseguisse com a realização de 
cursos de formação sobre a matéria, mas em termos de acções com maior duração 
(cinco dias), por forma a permitir uma abordagem mais extensiva e aprofundada de 
questões eminentemente técnico-jurídicas. 

Nos referidos workshops, proporcionou-se ainda a apresentação sucinta, por parte de 
um elemento da ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, do “Sistema SIM 
Cidadão”. 

 

3.4.3. Processos movimentados na área da acção e auditoria disciplinares 

Em 2007, foi movimentado, neste domínio, um total de 2.397 processos. Destes, foram 
concluídos 1.116, transitando 1.281 para o ano de 2008. 
Tendo em conta o número de processos transitados e dado que, dos 16 inspectores de 
que se dispôs em 2007 para a área disciplinar (e, mesmo estes também com acções de 
outras áreas a seu cargo), apenas 14 permanecem predominantemente afectos em 
2008 a esta área (e continuando, ainda assim, incumbidos de acções de outras áreas, 
nomeadamente da fiscalização), a IGAS recorrerá no corrente ano, de forma mais 
sistemática, à nomeação de instrutores externos. 
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Efectivamente, por força do alargamento de competências da IGAS a outras áreas de 
actuação, particularmente a da fiscalização das unidades privadas de saúde, para além 
do reforço do número de inspectores (com os respectivos procedimentos de 
recrutamento em curso), foi indispensável avançar com uma reafectação dos recursos 
disponíveis, nomeadamente deslocando para outras áreas alguns elementos que se 
encontravam predominantemente afectos à área disciplinar. 
 

QUADRO 16 - MOVIMENTO DOS PROCESSO EM 2007 – ÁREA DISCIPLINAR 

Tipo de processo Movimentados em 2007 Findos em 2007 Transitados para 2008 

Pré-disciplinar 1.448 852 596 

Auditoria disciplinar 5 3 2 

Averiguações 106 40 66 

Inquérito 250 108 142 

Disciplinar 582 111 471 

Revisão 2 2 - 

Contra- 
-ordenação * 

4 - 4 

Total 2.397 1.116 1.281 

(*) - Processo previsto no art. 6.º do DL 111/2000, de 4/7 e no art. 12.º da Lei 18/2004, de 11/5. 

 

Deram entrada na IGAS, em 2007, 1.110 participações visando entidades do SNS (cfr. 
QUADRO 17), tendo sobre elas sido organizados processos de natureza pré-disciplinar, os 
quais, após ponderada análise e parecer, deram ainda origem a 53 processos de 
natureza disciplinar. 

 

QUADRO 17 - PARTICIPAÇÕES POR ENTIDADE E ASSUNTO - 2007 

Assunto 

Participantes 

Assist. 
clínica 

Funcionam.
serviços 

Higiene/ 
/sanidade 

Exer. ilegal 
profissão 

Agressão/ 
incorrecção

Irreg. admi/ 
/financeiras

Outras 
assuntos TOTAL 

Particulares 295 178 5 4 30 19 100 631 

Estab./Serv. SNS 27 52 - - 7 104 26 216 

Gab. M. Gov. /Out. 
Ent. Min. Saúde 

23 15 - 2 - 4 28 72 

ASAE 3 17 26 5 2 2 14 69 

Outras 
Inspecções-Gerais 

2 - - - - 4 3 9 

Ent. Reg. Saúde 1 - - - - 2 1 4 

Sindic./O.Médicos - 3 - 4 2 1 6 16 

Tribun., PGR, Minist. 
Púb.,DIAP, PSP e PJ 

51 7 2 - 3 9 21 93 

TOTAL 402 272 33 15 44 145 199 1.110 
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De entre os processos de natureza disciplinar findos em 2007, 50% deles prendiam-se 
com alegada assistência clínica negligente (cfr. QUADRO 18). 
 

QUADRO 18 - PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR FINDOS, SEGUNDO O OBJECTO 

Assistência 
clínica 

Falta de 
assiduidade 

Irregularidades 
administrativas/ 

financeiras 
Agressão/ 

incorrecção 
Violação de 

outros deveres TOTAL 

151 25 66 7 55 304 

49,67% 8,23% 21,70% 2,30% 18.09% 100% 

Ainda que os processos cujo objecto se prende com alegada assistência negligente 
constituam o grupo mais significativo (cerca de 50%), o número de ilícitos punidos, com 
o mesmo objecto (assistência médica ou de enfermagem negligentes), representou 
apenas perto de 18% dos ilícitos disciplinares punidos, como adiante se explicitará, em 
quadros e gráficos próprios, a propósito das penas aplicadas (cfr QUADRO 20 e GRÁFICO 5). 
Em contrapartida, os processos cujo objecto se prendeu com falta de assiduidade 
representaram apenas pouco mais de 8%, enquanto os ilícitos disciplinares com o 
mesmo objecto, punidos, representaram mais de 30%. 

Estes números, com grandezas proporcionalmente inversas, tal como em anos 
anteriores, explicam-se, acima de tudo, com o facto de as participações relacionadas 
com alegada assistência negligente partirem maioritariamente, em termos de iniciativa, 
dos próprios utentes ou dos seus familiares, portanto, com as alegadas negligências 
ainda insuficientemente indiciadas e com a respectiva prova quase totalmente ligada a 
aspectos clínicos eminentemente técnicos. Enquanto que, por seu turno, as faltas de 
assiduidade são objecto de participação pelos próprios serviços, tratando-se de 
situações em si mesmas já bastante objectivadas e fundamentadas e, portanto, de 
prova fácil. 

Para além dos referidos, perto de mil, processos de natureza disciplinar movimentados 
em 2007 (averiguações, inquérito, disciplinar e revisão – cfr QUADRO 16), durante o que se 
poderia chamar a vida activa desses processos, importa ainda observar que, mesmo 
após a conclusão dos processos, com decisão final, a Inspecção-Geral mantém um 
elevado número deles em acompanhamento, seja de eventuais recursos hierárquicos ou 
contenciosos, seja do cumprimento das penas aplicadas ou do comportamento dos 
arguidos durante eventuais períodos de suspensão das penas na sua execução, o que 
acarreta, também nesta fase, a realização de muito expediente por parte da IGAS. 

Neste sentido, é de salientar que, em 2007, deu-se por terminado, relativamente a mais 
de centena e meia, o acompanhamento de tais processos já anteriormente findos. 

Como resultados da acção disciplinar desenvolvida, deve considerar-se, não só a maior 
credibilização do Serviço Nacional de Saúde perante os cidadãos, como os efeitos 
concretos, de natureza preventiva e correctiva, dos comportamentos disfuncionais ou de 
manifesta indisciplina e, em alguns casos, inclusive com recuperação de dinheiros 
públicos, que haviam sido objecto de apropriação ilícita ou de pagamento indevido3. 
  

                                                 
3  Em 2007, e em resultado de reposição, em prestações, de importâncias apuradas em processos de 

natureza disciplinar, foram recuperados 16.152,68 €. 
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3.4.4. Penas disciplinares aplicadas 

No ano de 2007, foram aplicadas 62 penas disciplinares (24 delas, de repreensão 
escrita, entre as quais 23 sem dependência de prévio processo disciplinar – nos termos 
previstos no artigo 38.º do Estatuto Disciplinar, aprovado pelo DL n.º 24/84, de 16/1). 

Devendo, em matéria de penas, aplicar-se, tanto em termos da sua natureza como da 
respectiva graduação, apenas e tão-só, as que se mostrarem, dentro do competente 
quadro legal, como adequadas, ou seja, suficientes para se alcançar os fins a que se 
destinam, a Inspecção-Geral, para além de, havendo fundamento, recorrer ao instituto 
da suspensão na sua execução (artigo 33.º do Estatuto Disciplinar), tem privilegiado o 
recurso à pena de repreensão escrita, não só por potencialmente suficiente em termos 
de prevenção e de correcção, como por poder ser aplicada sem dependência de prévio 
processo disciplinar. 

Como se pode observar nos quadros e gráficos seguintes, a pena de repreensão escrita 
foi a mais aplicada (24), representando perto de 39% das penas aplicadas. 

No conjunto dos profissionais objecto de aplicação de penas disciplinares, destaca-se o 
pessoal médico, com perto de 60% das penas aplicadas. Para esta percentagem, mais 
distante das dos restantes grupos profissionais, contribuiu, em boa parte, o facto de, em 
algumas acções levadas a cabo pela Inspecção-Geral, se ter dado particular atenção à 
questão dos registos clínicos e de, nas situações observadas e consideradas mais 
graves nesta matéria, se ter censurado disciplinarmente a omissão ou deficiência nos 
registos clínicos, nestes casos, com a pena de repreensão escrita (passível de 
aplicação, como já referido, sem dependência de prévio processo disciplinar – nos 
termos previstos no artigo 38.º do Estatuto Disciplinar, aprovado pelo DL n.º 24/84, de 
16/1). 

 

QUADRO 19 - PENAS DISCIPLINARES APLICADAS, POR GRUPO PROFISSIONAL – 2007 

Penas 
 
Grupos 

Demissão Aposentação 
compulsiva 

Inactividade Suspensão Multa Repreens
ão escrita 

TOTAL % 

Administrativos 5 - 1 1 - - 7 11,29 % 

Auxiliares 5 - 3 1 - - 9 14,52 % 

Dirigentes - - - - 1 1 2 3,23 % 

Enfermeiros - - - - 2 1 3 4,84 % 

Médicos 3 1 2 6 3 22 37 59,68 % 

Outros - - 1 - - - 1 1,61 % 

Técnicos - - - 1 2 - 3 4,84 % 

TOTAL 13 1 7 9 8 24 62 - 

% 20,97 1,61 11,29 14,52 12,90 38,71 - 100,00 % 

 

  



IGAS – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007   47 

 
QUADRO 20 - PENAS DISCIPLINARES APLICADAS, POR TIPO DE ILÍCITO – 2007 

             Penas 
 

Tipo de ilícito 
Demissão Aposentação 

compulsiva Inactividade Suspensão Multa Repreensão 
escrita TOTAL % 

Agressão/ 
/Incorrecção - - 1 - 1 1 3 4,84 % 

Assistência de 
enfermagem - - - - 1 - 1 1,61 % 

Assistência médica - - - 5 1 4 10 16,13 % 

Falta de 
assiduidade 13 - 4 2 - - 19 30,65 % 

Irregularidades 
administrativas/ 

/financeiras - - 2 2 2 1 7 11,29% % 

Omissão/Defici-
ência nos registos 

clínicos - - - - - 18 18 29,03 % 

Violação de outros 
deveres gerais - 1 - - 3 - 4 6,45 % 

TOTAL 13 1 7 9 8 24 62 - 

% 20,97 % 1,61 % 11,29 % 14,52 % 12,90 % 38,71 % - 100,00 % 

 

 

GRÁFICO 3 - PENAS APLICADAS EM 2007 – TOTAL 
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GRÁFICO 4 - PENAS DISCIPLINARES APLICADAS, POR GRUPO PROFISSIONAL – 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5 - PENAS DISCIPLINARES APLICADAS, POR TIPO DE ILÍCITO – 2007 
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3.4.5. Movimento da actividade pericial 

No âmbito dos processos de natureza disciplinar, para além de 78 peritagens médicas 
realizadas por peritos médicos exteriores à IGAS, foram elaborados, durante o ano de 
2007, pela própria assessoria médica da Inspecção-Geral, 153 pareceres médicos. 

Constituindo os processos, cujo objecto se prende com a assistência prestada, cerca de 
50% dos processos de natureza disciplinar movimentados na Inspecção-Geral, a prova 
nos referidos processos é de natureza eminentemente técnico-científica, pelo que a 
IGAS recorre, na sua instrução, à intervenção, não só de um assessor médico, como 
também de peritos médicos das diversas especialidades, assumindo a actividade 
pericial uma importância crucial, quer pelo elevado volume de trabalho que representa 
(selecção dos elementos a apreciar, elaboração de histórias clínicas, formulação de 
quesitos, emissão de pareceres, prestação de esclarecimentos complementares, etc.), 
quer pelo papel determinante de tais pareceres nas decisões finais a proferir nos 
processos. 

E deve ainda salientar-se, a este propósito, que um número significativo dos processos 
em questão, corre simultaneamente nos tribunais, com os Serviços do Ministério Público 
a solicitarem à Inspecção-Geral informação sobre a prova produzida e sobre as 
decisões tomadas (aparecendo, inclusivamente, em muitos casos, o próprio Ministério 
Público como “participante” nos processos), ainda que a Inspecção-Geral não esteja 
legalmente consagrada como órgão de investigação criminal (cfr QUADRO 17). 

 

QUADRO 21 - MOVIMENTO DA ACTIVIDADE PERICIAL – 2007 

Origem dos pareceres N.º de pareceres 

Pareceres Médicos a cargo do Assessor Médico da IGAS  153 

Peritagens Médicas de Especialidades (peritos externos) 78 

Total 231 
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QUADRO 22 - PERITAGENS MÉDICAS POR PERITOS EXTERNOS – 2007 

Especialidades N.º de peritagens 

Anatomia Patológica 1 1,28% 

Anestesiologia 5 6,41% 

Cardiologia 6 7,69% 

Cirurgia Cardio-Torácica 1 1,28% 

Cirurgia Geral 10 12,82% 

Cirurgia Maxilo-Facial 1 1,28% 

Cirurgia Vascular 2 2,56% 

Clínica Geral/ Medicina Geral e Familiar 2 2,56% 

Endocrinologia 1 1,28% 

Gastroenterologia 1 1,28% 

Ginecologia 1 1,28% 

Hematologia Clínica 1 1,28% 

Medicina Interna 9 11,54% 

Nefrologia 1 1,28% 

Neonatologia 2 2,56% 

Neuroradiologia 1 1,28% 

Neurocirurgia 2 2,56% 

Neurologia 1 1,28% 

Obstetrícia 8 10,26% 

Oftalmologia 2 2,56% 

Ortopedia 8 10,26% 

Pediatria 2 2,56% 

Pneumologia 4 5,13% 

Psiquiatria 2 2,56% 

Radiologia 1 1,28% 

Radioterapia 2 2,56% 

Saúde Pública 1 1,28% 

Total 78 100% 
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3.5.  Gabinete do Utente/Livro de Reclamações 
 
A Inspecção-Geral tem devotado a melhor atenção à satisfação dos utentes através da 
análise das reclamações recolhidas pelo Gabinete do Utente, incluindo as do Livro de 
Reclamações, nas várias instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No que se 
refere à actividade específica, nesta matéria, no total de reclamações registadas em 
2007 (39.652), foram analisadas, numa perspectiva de conformidade, cerca de 41% 
(16.123 reclamações), abrangendo a globalidade dos estabelecimentos e serviços. Por 
força desta análise, foram realizadas 174 intervenções4, para melhor esclarecimento das 
situações, na perspectiva da defesa dos legítimos interesses dos serviços e dos 
cidadãos. 

Apesar de em 2007, pela primeira vez, terem sido analisados os registos efectuados no 
Sistema SIM Cidadão5, os mesmos não são representativos da totalidade das 
exposições efectuadas, em 2007, pelos utentes nas instituições e serviços do SNS, 
dado que nem todas as instituições iniciaram, em simultâneo, o registo das exposições 
dos utentes no referido Sistema. Esta constatação foi determinante para que a IGAS 
tivesse realizado um inquérito nacional às reclamações dos utentes do SNS, ocorridas 
no ano de 2007, cujos resultados permitem extrair as seguintes conclusões:  

• Em 2007, verificou-se um aumento global, mas não generalizado, das reclamações, 
nos estabelecimentos hospitalares; 

• Embora tenha havido um aumento do número de reclamações no ano de 2007, 
relativamente a 2006, este aumento foi menos significativo do que o verificado em 
2006, relativamente a 2005; 

• No pressuposto de que as reclamações de que foram alvo os serviços de saúde 
devem relativizar-se em função da actividade por aqueles realizada, foi determinado 
o peso das reclamações no total da actividade assistencial, concluindo-se que a taxa 
de reclamações (permilagem) nos estabelecimentos e serviços foi de 1,38‰ nos 
estabelecimentos hospitalares e de 0,35‰ nas sub-regiões de saúde (SRS) e 
centros de saúde; 

• Comparativamente com a correspondente actividade assistencial, os números totais 
de reclamações por instituição hospitalar podem considerar-se pouco expressivos no 
contexto da actividade assistencial desenvolvida; 

• No que se refere à tipologia, os dados globais demonstram que o problema de nível 
1 que mais reclamações motivou foi a “Prestação de Cuidados de Saúde” e, no 
âmbito deste, foi sobretudo o “Tempo de Espera para a Prestação de Cuidados de 
Saúde” (nível 2) que esteve na origem das reclamações, embora nas SRS das 
regiões do Norte, Centro e LVT, a maior percentagem de reclamações motivadas 
pela prestação de cuidados de saúde estivesse associada a situações de “Doentes 
sem Cuidados” (nível 2); 

                                                 
4 Com a entrada em produção do novo SGSR (SIM Cidadão), os serviços (Hospitais, ARS, Sub-Regiões de 
Saúde, Unidades Locais de Saúde) foram informados de que deveriam apenas dar conhecimento à IGAS, 
em suporte de papel, de todas as reclamações, sempre que houvesse lugar a instauração de procedimento 
de natureza disciplinar e/ou participação ao Ministério Público, bem como em todas as situações de 
arquivamento por desistência dos reclamantes.  
5 O SGSR SIM Cidadão que assenta num modelo descentralizado que confere ao Gabinete do Utente, 
criado pelo despacho no 26/86, da Ministra da Saúde, de 30 de Junho, a responsabilidade pela análise, 
tratamento, proposta de resolução e resposta a todas as exposições dos utentes do Serviço Nacional de 
Saúde, facultando à tutela a obtenção de indicadores de gestão relacionados com o grau de satisfação dos 
cidadãos e, consequentemente, com o funcionamento dos serviços. 
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• As causas deste último problema foram, entre muitas outras, a ausência de 
substituição de profissionais de saúde, a deficiente articulação entre cuidados de 
saúde primários e diferenciados, a deficiente organização do transporte de doentes, 
a desarticulação de serviços, situações que, na maior parte, estão associadas à 
dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, pelo que se conclui que só 
residualmente as reclamações tiveram origem em situações relacionadas com a 
prestação de “Cuidados Desadequados” (nível 2); 

• À semelhança do verificado no passado, o serviço alvo do maior número de 
reclamações nas instituições hospitalares foi o Serviço de Urgência, enquanto que, 
nos Centros de Saúde, foi a área das consultas médicas; 

• Também à semelhança dos anos anteriores, o grupo profissional sobre o qual 
recaiu, em 2007, o maior número de reclamações foi o dos médicos (48%), sendo 
também este o alvo do maior número de elogios (33%) - os médicos estão no centro 
da assistência prestada aos utentes, são os profissionais mais solicitados e, 
portanto, os mais expostos; 

• E, com 23% de reclamações, surgem os dirigentes, seguidos dos administrativos 
(13%), dos enfermeiros (8%) e, em termos de elogios, surgem os enfermeiros (23%), 
seguidos dos auxiliares de acção médica (17%), dos dirigentes e dos administrativos 
(ambos com 10%) – devido ao elevado número de reclamações que recaiu sobre os 
dirigentes, explicável por alegadas deficiências a nível da gestão e funcionamento 
dos serviços, autonomizou-se este grupo que, anteriormente, estava englobado no 
grupo de vários/outros; 

• Finalmente, a análise global das razões que levaram os utentes a reclamar em 2007, 
permite-nos concluir que as mesmas estão relacionadas com problemas estruturais 
ligados à organização dos serviços e aos recursos disponíveis, não afectando o 
mérito e o profissionalismo da generalidade dos profissionais da Saúde. 

 

Apresenta-se, nos quadros e gráficos seguintes, os resultados no triénio (2005 – 2007) 
sobre o número de reclamações e respectiva proveniência, bem como relativamente 
às taxas de reclamação, no ano de 2007, nas sub-regiões de saúde e nos hospitais. 

 
QUADRO 23 - PROVENIÊNCIA DAS RECLAMAÇÕES POR REGIÃO DE SAÚDE (2005 - 2007) 
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GRÁFICO 6 - TOTAL DE RECLAMAÇÕES DO ÚLTIMO TRIÉNIO 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 - TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR ARS (2005-2007) 
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QUADRO 24 -ACTIVIDADE ASSISTENCIAL/RECLAMAÇÕES –  HOSPITAIS – 2007 
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QUADRO  25 - ACTIVIDADE ASSISTENCIAL/RECLAMAÇÕES –  SRS – 2007 

 

 

Nos gráficos seguintes observa-se a repartição das reclamações apresentadas em 
2007, por áreas funcionais e por grupos profissionais visados. 

À semelhança do constatado em anos anteriores, na globalidade dos hospitais, a área 
mais visada nas reclamações apresentadas pelos utentes do SNS, no ano de 2007, foi a 
Urgência. Mais de metade das reclamações foram referentes a esta área/serviço 
(51,30%) - vd. GRÁFICOS 8 e 9.  

 

GRÁFICO 8 - ÁREAS FUNCIONAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES – HOSPITAIS (TOTAL) – 2007 
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GRÁFICO 9 - % DE RECLAMAÇÕES – TOTAL PORTUGAL CONTINENTAL – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na globalidade das SRS, verifica-se que quase metade das reclamações apresentadas 
pelos utentes do SNS visou a área das consultas médicas (47,64%), embora a 
distribuição das reclamações pelas ARS não seja coincidente em todas elas (a ARS do 
Alentejo contraria a tendência global). É importante referir que a área do internamento 
foi alvo de apenas duas reclamações, uma na ARS do Norte e outra na do Alentejo (vd. 
GRÁFICOS 10 e 11). 

 

GRÁFICO 10 - ÁREAS FUNCIONAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES – SRS/CS (TOTAL) – 2007 
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GRÁFICO 11 - % DE RECLAMAÇÕES – TOTAL PORTUGAL CONTINENTAL – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de reclamações por grupos profissionais, observa-se, nos estabelecimentos 
hospitalares, que o grupo mais visado pelas reclamações é o dos médicos. Este facto 
verifica-se em todas as ARS (vd. GRÁFICO 12). No ano de 2007, nos estabelecimentos 
hospitalares, 47,50% das reclamações visaram este grupo profissional (vd. GRÁFICO 13). 

 

 

GRÁFICO 12 - TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS – HOSPITAIS  2007) 
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GRÁFICO 13 - % RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS (HOSPITAIS - 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como nos estabelecimentos hospitalares, também nas SRS, o grupo profissional 
mais visado pelas reclamações é o dos médicos. Este facto verifica-se em todas as ARS 
(vd. GRÁFICO 14). Nas SRS, quase metade das reclamações apresentadas pelos utentes 
do SNS no ano de 2007 (48,47%) visaram este grupo profissional (vd. GRÁFICO 15). 

 

 

GRÁFICO 14 - TOTAL DE RECLAMAÇÕES REFERENTES AOS GRUPOS PROFISSIONAIS (SRS - 2007) 
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GRÁFICO 15 - % DE RECLAMAÇÕES REFERENTES AOS GRUPOS PROFISSIONAIS (SRS- 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ilustra nos gráficos seguintes, foi no grupo profissional dos médicos que 
recaíram quase metade das reclamações apresentadas pelos utentes em 2007 
(47,82%), logo seguido dos dirigentes (23,39%). 

 

 

 

GRÁFICO 16 - TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS (HOSPITAIS  E SRS - 2007) 
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GRÁFICO 17 - % RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS (TOTAL CONTINENTAL - 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de actuação dos profissionais de saúde não é somente motivo de reclamação. 
O trabalho desenvolvido por estes profissionais é, também, motivo de reconhecimento 
por parte dos utentes do SNS. Assim e à semelhança de anos anteriores, o inquérito 
inclui os elogios, segundo a sua proveniência e por grupos profissionais, encontrando-
se os resultados retratados no quadro e gráfico que se seguem.  

Conforme se observa no QUADRO 26, foi registado no ano de 2007, nos estabelecimentos 
hospitalares e SRS do SNS, um total de 4.006 elogios e/ou louvores, 87,77% dos quais 
(3 517) em estabelecimentos hospitalares e 12,21 % (489) em SRS. 

Os dados observados no mesmo quadro também nos permitem verificar que é na ARS 
de LVT (tanto nos estabelecimentos hospitalares como nas SRS) que os utentes do 
SNS apresentam mais elogios. 

 

QUADRO 26 - PROVENIÊNCIA DOS ELOGIOS POR ARS/ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES/SRS – 2007 
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Tal como verificado nos resultados das reclamações, é sobre o grupo profissional dos 
médicos que os utentes apresentam o maior número de elogios. Com efeito, 32,80% 
dos elogios registados em 2007, nos estabelecimentos hospitalares e SRS, visaram 
este grupo profissional (vd. GRÁFICO 19). Esta tendência observou-se em todas as ARS 
(vd. GRÁFICO 18). 

 

GRÁFICO 18 - TOTAL DE ELOGIOS POR GRUPOS PROFISSIONAIS (HOSPITAIS E SRS - 2007) 

 

 

GRÁFICO 19 - % DE ELOGIOS POR GRUPOS PROFISSIONAIS (HOSPITAIS E SRS - 2007) 
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3.6.  Serviço Informativo 

O Serviço Informativo, criado na Inspecção-Geral em 2002, por despacho do Inspector-
Geral (Despacho n.º 2/2002, de 10 de Julho), tem como finalidade garantir o 
atendimento (presencial ou telefónico) do público que se dirigir à IGAS para obter 
esclarecimentos relacionados com matérias integradas nas atribuições e competências 
desta instituição. 

Conforme se observa no QUADRO 27, e confirmando a tendência (acréscimo) registada em 
2006, face a 2005, durante o ano de 2007 o número de solicitações/contactos aumentou 
significativamente (na ordem dos 20%), havendo picos particularmente notórios em 
determinados meses (v. g., mês de Outubro). 

Deve referir-se, também, que, como anteriormente, não raras vezes e por circunstâncias 
diversas, este tipo de contactos (pedidos de informação, esclarecimento) se processam 
fora dos circuitos e dos correspondentes registos (cada atendimento é objecto de registo 
escrito) do Serviço Informativo, significando que os números indicados pecam por 
defeito e reforçam o interesse e utilidade de tal serviço. 

 

QUADRO  27 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

 

ANO 2005 2006 2007 

N.º de pedidos 432 485 607 

 

 

Tendo em conta a origem dos pedidos de informação (cfr. QUADRO 28), observa-se que 
ocupam lugar de maior destaque, com percentagens próximas, os pedidos dos 
estabelecimentos/serviços de saúde, com predominância dos hospitais (21.25%) e os 
pedidos dos particulares em geral (22.57%), tendo estes registado um acréscimo 
importante (vd. quadro da repartição dos pedidos por tipo de assunto – QUADRO 29). 

No caso dos contactos oriundos daqueles serviços de saúde públicos, eles prendem-se, 
numa boa parte, com esclarecimentos relativos aos processos e/ou ao estatuto 
disciplinar e matérias afins6 ou com expediente ou processos em curso na IGAS; o que 
já sucedia nos anos anteriores. 

Mas continua a merecer relevo, no quadro dos pedidos de informação repartidos 
segundo a respectiva origem, o número de pedidos provenientes de utentes dos 
serviços do SNS (27%, na soma dos Hospitais e Centros de Saúde), que denota 
igualmente um ligeiro acréscimo, face a 2006. 

 

                                                 

6  A que não será alheio o aumento do número de processos instruídos pelos próprios  serviços/instituições 
(e que, nalguns casos, eram anteriormente enviados à IGAS) e, também, as acções de natureza 
formativa e de sensibilização da Inspecção Geral, nesse mesmo sentido.  



IGAS – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007   63 

QUADRO 28 - ORIGEM DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO – 2007 

 

Origem do pedido  Número % 

Hospitais 129 21,25% 

Administrações Regionais de Saúde 38 6,26% 

Centros de Saúde 14 2,31% 

Outros Serviços do Ministério da Saúde 11 1,81% 

Outros Serviços Públicos 14 2,31% 

Entidades Privadas de Saúde 10 1,65% 

Utentes de Hospitais do SNS 98 16,14% 

Utentes de Centros de Saúde do SNS 66 10,87% 

Utentes de Entidades Privadas de Saúde 53 8,73% 

Partes Interessadas em Processos em Curso na IGAS 37 6,10% 

Particulares (Geral) 137 22,57% 

Total 607 100,00% 

 

No que respeito ao tipo de assunto e/ou entidade visada (cfr. QUADRO 29), observa-se, 
como referido, a prevalência do conjunto dos pedidos directamente relacionados com a 
actividade desenvolvida pela IGAS, quer os relacionados com esclarecimentos sobre a 
correcta tramitação dos processos e matérias conexas, quer os reportados a 
expediente/estado de processos concretos em curso na IGAS (mais de 37%, no 
conjunto). Igualmente, os “itens” relacionados com pedidos de informação/reclamação 
que envolvem os serviços do SNS (Hospitais e Centros de Saúde) mantêm um lugar de 
relevo (perto de 22%, no conjunto), embora abaixo da taxa percentual verificada em 
2006. De anotar o peso, significativo, quer dos “assuntos diversos”, quer das 
informações/reclamações relacionadas com outros assuntos e/ou entidades de saúde 
(14.83%), nas quais se integram as entidades privadas. 

Estes números indicam, na linha do que sucedeu no passado, e com tendência 
crescente, que os particulares em geral e os utentes de entidades de saúde privadas, 
recorrem cada vez mais à IGAS, para aqueles efeitos e para expor e/ou esclarecer 
outros assuntos com alguma relação com a área da saúde, sendo de admitir a 
consolidação desta tendência face à nova lei orgânica e competências desta Inspecção-
Geral. O que, aliás, foi expresso nalguns contactos, antes e após a publicação de tal 
diploma orgânico da IGAS (cfr. dados dos meses de Julho e de Outubro a Dezembro). 
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QUADRO 29 - TIPO DE ASSUNTO E/OU ENTIDADE VISADA – 2007 

Tipo de assunto  Número % 

Informações sobre o expediente/estado de processos em curso na 
IGAS 

122 20,10% 

Esclarecimentos sobre o Estatuto Disciplinar/Procedimento Disciplinar 104 17,13% 

Informação/Reclamação/Hospitais 80 13,18% 

Informação/Reclamação/ARS/Centros de Saúde 51 8,40% 

Informação/Reclamação/Outros assuntos/entidades de saúde 90 14,83% 

Informação/Reclamação/Outros Serviços Públicos 14 2,31% 

Informação/Reclamação/Outras entidades 7 1,15% 

Outros assuntos diversos 139 22,90% 

Total 607 100,00%

 
 

Quanto ao tratamento/encaminhamento dos assuntos (cfr. QUADRO 30), verifica-se, na 
linha dos anos anteriores, a expressiva percentagem (perto de 53%) dos casos em que 
foi possível dar um tratamento (resposta, informação, encaminhamento) considerado 
suficiente numa primeira abordagem, mesmo que, eventualmente, não definitivo. Os 
demais indicadores mantêm o mesmo escalonamento, sobretudo no tocante à eventual 
necessidade/conveniência de expor formalmente o assunto aos Gestores dos serviços 
/estabelecimentos de saúde e /ou à IGAS. 

QUADRO 30 - TRATAMENTO/ENCAMINHAMENTO – 2007 

Tratamento/encaminhamento conferido  Número % 

Casos a expor aos Gestores dos Serviços visados/Gabinete do Utente 57 9,39 

Casos a expor aos Órgãos Gestão da instituição visada e/ou à IGAS 104 17,13 

Casos a expor a outros Serviços do Ministério da Saúde 66 10,87 

Casos a expor a outros Serviços Públicos (competentes) 49 8,07 

Casos a expor a outras entidades 10 1,65 

Casos com tratamento/esclarecimento considerado suficiente 321 52,88 

Total 607 100,00 
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Em termos conclusivos sobre este Serviço Informativo, importa salientar, em primeiro 
lugar, o aumento do número de pedidos de informação/esclarecimento registado em 
2007 (cerca de 20%) e, em segundo lugar, o facto de os utentes e os estabelecimentos 
e serviços do SNS continuarem a ter uma posição predominante; salientando-se, 
também, a tendência crescente dos pedidos apresentados pelos particulares em geral 
(em vários casos motivados por razões que escapam ou escapavam à esfera de 
atribuições e competências da então IGS, actual IGAS). 

Tudo aponta, assim, no sentido do interesse, da utilidade e, portanto, do mérito dum 
serviço deste tipo, cujo modelo de funcionamento está a ser objecto de reajustamento, 
em função não só da reestruturação interna da Inspecção-Geral, na sequência da nova 
lei orgânica, como em função do recurso crescente ao correio electrónico e do site em 
preparação. 
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3.7.  Apoio Técnico 

Ao Gabinete de Apoio Técnico (GAT) competia recolher e tratar a informação 
necessária às actividades operacionais da IGS (cfr. artigo 10º do Decreto-Lei n.º 291/93, 
de 24 de Agosto, entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho). 
Para além disso, o GAT assumiu também um papel importante na pilotagem de 
projectos transversais, nomeadamente na modernização dos instrumentos de apoio 
técnico às actividades da Inspecção-Geral. 

Ao longo do ano de 2007, o GAT procedeu à actualização contínua dos conteúdos 
disponíveis, bem como à disponibilização de novos conteúdos em função das 
actividades desenvolvidas pela IGS/IGAS. Até ao final do ano foi organizado um acervo 
de informação constituído por 1.014 pastas organizadas numa classificação constituída 
por oito tipos de pastas (vd. QUADRO 31). 

QUADRO 31 - PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO ORGANIZADAS NO GAT - 2007 

Tipo de pasta N.º 

Pastas de centros de saúde 344 

Pastas de hospitais do sector público administrativo (SPA) 78 

Pastas de hospitais do sector público empresarial (E.P.E.) 40 

Pastas de instituições do Ministério da Saúde e outras 190 

Pastas de legislação – códigos e compilações 115 

Pastas sobre carreiras profissionais 20 

Pastas sobre temas da administração pública 75 

Pastas sobre temas da saúde 152 

Total 1.014 

O acesso à informação gerida pelo GAT foi melhorado através da disponibilização de 
conteúdos sob o formato electrónico na rede interna e através da divulgação informática 
das publicações mensais (boletins informativos), permitindo a consulta imediata dos 
diplomas e documentação, através das hiperligações. 

Manteve-se o apoio prestado no âmbito de Inspecções Temáticas, traduzido na 
elaboração de matrizes standard e/ou no tratamento dos dados recolhidos na sequência 
das respostas dadas pelas entidades aos questionários.  

Destaca-se, igualmente, o início da monitorização das reclamações, através do acesso 
ao SGSR – SIM Cidadão, iniciado no 2.º semestre de 2007 e, em simultâneo, o facto de 
as funcionárias afectas ao GAT terem adquirido os conhecimentos necessários para a 
elaboração de Informações no âmbito dos Processos relativos ao Gabinete do Utente, 
encontrando-se concluídas 29 Informações no final do ano. 

No âmbito da actividade de apoio à Direcção, sublinha-se o facto de terem sido 
elaborados dois questionários para levantamento das necessidades de formação, na 
área de informática (do pessoal da carreira inspectiva e de apoio técnico/administrativo), 
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bem como dois questionários de avaliação do grau de satisfação da formação adquirida 
nos Cursos “Excel 2003” e “Word Avançado”, tendo-se concluído que, de um modo 
geral, os formandos ficaram muito satisfeitos com o contributo do curso para a melhoria 
dos seus conhecimentos e com a forma como os mesmos foram organizados e 
leccionados. 

No final do ano, viabilizou-se a aquisição de 38 publicações novas (Códigos, livros e 
monografias). 

Conforme planeado, a modernização do GAT integrou diversas acções, salientando-se, 
em termos de actualização dos conteúdos das pastas relativas ao acervo documental, e 
como já referido anteriormente, a organização de 1.014 pastas, segundo uma 
classificação constituída por oito tipos de pastas. 

Em termos de melhoria da acessibilidade e da difusão da informação, o 
desenvolvimento do projecto de modernização do GAT, que deve ser considerado numa 
linha de continuidade, uma vez que essa é a essência da melhoria contínua, traduziu-se 
numa melhoria do acesso à informação gerida pelo GAT, através da disponibilização de 
conteúdos sob o formato electrónico na rede interna da IGAS. 

No tocante à requisição de fontes de informação ao GAT, registou-se em 2007 um 
aumento do número de solicitações relativamente ao ano de 2006, conforme se observa 
no QUADRO 32 e no GRÁFICO 20 que seguem. 

QUADRO 32 - REQUISIÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM 2007 COMPARATIVAMENTE COM 2006 

Anos Meses Total 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

2006 106 77 97 58 99 53 90 90 126 106 89 45 1.036 

2007 103 85 131 107 94 76 93 71 72 96 105 52 1.085 

GRÁFICO 20 - REQUISIÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM 2007 COMPARATIVAMENTE COM 2006 
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3.8. Mecanismos de participação e auscultação dos clientes 
externos e internos 

 

A IGAS procurou integrar na sua actividade, quer os contributos dos seus quadros 
técnicos, quer os provenientes de parceiros externos, designadamente aqueles que são 
expressos pelos serviços centrais do Ministério da Saúde e ainda pelos representantes 
dos grupos profissionais da saúde (como é o caso dos sindicatos e das associações e 
ordens profissionais). 
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4. CONCLUSÕES 

 

Conforme já referido na apresentação do presente relatório, para a qual se remete, a 
IGAS, com os escassos meios disponíveis, realizou as acções planeadas para 2007 
(substituindo uma delas por quatro outras, entretanto superiormente determinadas ou 
consideradas mais urgentes e não previstas) e procurou dar resposta ao elevado 
número de solicitações que lhe foram dirigidas ao longo do ano, por utentes e dirigentes 
dos estabelecimentos e serviços do SNS, bem como por outras entidades (v. g., 
Ministério Público). 

Salienta-se o facto de, em termos de estratégia, e de acordo com as Grandes Opções 
do Plano, a IGAS ter optado por acções especialmente direccionadas ao acesso, 
segurança e qualidade do atendimento, bem como à sustentabilidade da despesa. 

E sublinha-se que, na actuação ao nível das áreas de inspecção e auditoria, se optou 
por continuar a privilegiar a realização de intervenções de carácter transversal, o que 
permitiu abranger, com tais intervenções, também em 2007, todos os estabelecimentos 
hospitalares e centros de saúde do SNS, assim avaliando, nas vertentes específicas de 
cada intervenção, simultaneamente, o desempenho individual de cada estabelecimento 
e o desempenho de todos no seu conjunto. 

Ao nível da acção e auditoria disciplinares, destaca-se a persistência na realização de 
auditorias disciplinares, o esforço numa gestão criteriosa e com parcimónia da iniciativa 
procedimental da própria IGAS e a retoma da distribuição de processos para instrução a 
instrutores externos, tendo em vista libertar unidades inspectivas para afectação a 
novas áreas de actuação, resultantes do alargamento de competências da Inspecção-
Geral (esta retoma da distribuição de processos da IGAS a instrutores externos que, em 
2007 ainda teve um carácter pontual, ocorrerá, em 2008, com maior frequência, dado, 
também, o número de processos de natureza disciplinar transitados para 2008). 

Para além da colaboração mantida com as diversas entidades - Gabinetes 
Governamentais e organismos do Ministério da Saúde (com especial destaque para a 
DGS), estabelecimentos e serviços do SNS, demais Inspecções-Gerais, Ministério 
Público, Tribunais, Polícias, Ordens, Organizações Profissionais e Sindicatos - dentro 
dos respectivos quadros institucionais, cabe salientar o esforço, abnegação e sentido 
profissional de todo o pessoal da IGAS, sem o que não seria possível o cumprimento da 
missão exigente que lhe está cometida. 

 

 

 

♦♦♦ ● ♦♦♦ 

 




