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1. INTRODUÇÃO  

1.1. ANÁLISE CONJUNTURAL 

Vários factores influenciaram a actividade da IGAS durante o ano de 2010, sendo de referir, 
como mais relevantes, a conjuntura económica, em particular, a indispensabilidade de reduzir o 
défice orçamental, a crescente "cultura de controlo", o incremento do combate à fraude e 
corrupção e as reformas em curso na Administração Pública, em geral, bem como a 
mediatização dos temas da saúde em particular. 

A conjuntura económica actual e, em particular a necessidade de reduzir o défice orçamental, 
influenciaram de forma decisiva a actividade desenvolvida pela IGAS em 2010, implicando um 
reforço da sensibilização dos serviços e organismos para a necessidade da racionalização dos 
custos, num esforço prioritário da contenção da despesa, designadamente, ao nível da 
prescrição de medicamentos e MCDT, no âmbito dos cuidados de saúde primários e 
hospitalares. 

No que se refere à crescente "cultura de controlo" na Administração Pública, assumiu particular 
relevo a actuação inspectiva da IGAS orientada para o controlo da boa gestão financeira dos 
organismos e serviços do Ministério da Saúde ou por este tutelados. Esta actuação da IGAS, 
enquanto órgão de controlo sectorial, inseriu-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 na protecção dos interesses financeiros do Estado decorrente do 
elevado “peso” das despesas de saúde no Orçamento do Estado (a dotação orçamental do 
Ministério da Saúde para 2010, atingiu o montante de 8 858 milhões de euros). Neste sentido, a 
IGAS integrou as Secções Especializadas que funcionam no âmbito do Conselho Coordenador do 
SCI, destacando-se, o papel assumido na reformulação das normas e metodologias comuns a 
seguir no âmbito das auditorias a realizar ao abrigo do n.º 2 do artigo 62.º da Lei do 
Enquadramento Orçamental (Secção Especializada de Normas e Metodologias), bem como o 
envolvimento nos trabalhos desenvolvidos pela Secção Especializada de Avaliação na 
perspectiva da realização da heteroavaliação. 

Neste sentido, numa perspectiva do controlo financeiro e patrimonial, a IGAS aumentou o 
número de auditorias financeiras, realizadas ao abrigo do n.º 2 do artigo 62.º da Lei do 
Enquadramento Orçamental, prosseguiu a realização das acções inspectivas direccionadas à 
avaliação do desempenho organizacional de instituições hospitalares e de centros de saúde 
agora no âmbito dos Agrupamentos de Centros de Saúde, deu continuidade às auditorias à 
execução de contratos de Parcerias Público-Privadas e realizou, ou deu continuidade, a 
inspecções direccionadas ao controlo da despesa, destacando-se, as direccionadas à aquisição 
de serviços de saúde por instituições do SNS, ao controlo da facturação ao SNS e à avaliação da 
aplicação do novo Estatuto do Gestor Público em todos os estabelecimentos e Institutos 
Públicos tutelados pelo MS. Neste contexto, importa enfatizar a inspecção sobre a qualidade da 
prescrição médica, com relevância para a utilização racional dos medicamentos, que contribuiu, 
ainda que indirectamente, para a identificação de irregularidades na prescrição e facturação de 
medicamentos.  

Sobre o incremento do combate à fraude e corrupção, aponta-se, na linha da explicitação já 
ocorrida na nova lei orgânica da IGAS (Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho), da sua filiação 
na EHFNC (European Healthcare Fraud and Corruption Network) em 2007 e de algumas 
iniciativas do CPP - Conselho de Prevenção da Corrupção (criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 
Setembro), a actuação da IGAS, em termos internos, através da monitorização da aplicação do 
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seu Plano de Prevenção de Riscos e de Corrupção bem como do Código de Ética e de Conduta 
(ambos aprovados em 2009) e, em termos externos, continuando a dar especial atenção e 
prioridade às intervenções que se prendam com a fraude e corrupção, bem como participando 
as situações ao Ministério Público e ao CPP.  

Ainda a este respeito, tendo em conta que a fraude e corrupção na saúde têm especificidades 
comuns nos países europeus, bem como o risco acrescido de fraude no reembolso de despesas 
de saúde decorrentes da prestação de cuidados por serviços de saúde de um determinado país a 
utentes doutras nacionalidades, a IGAS, na qualidade de membro efectivo da EHFNC, participou, 
em 2010, na 7th European Healthcare Fraud and Corruption Network Conference, realizada em 
Bruxelas, e integrou o Standing Operational Committee (SOC), que, entre outras actividades, 
elaborou o Annual Report 2009/2010 sobre a luta contra o desperdício, a fraude e a corrupção 
nos países membros da Rede. 

Em termos de reforma da Administração Pública, e atentas as alterações ocorridas com a 
entrada em vigor, no dia 1 de Janeiro de 2009, do Estatuto Disciplinar aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de Setembro, salienta-se o esforço realizado face à necessidade de resposta na 
tramitação dos processos de natureza disciplinar. 

 Quanto às reformas do sector da saúde, em 2010, salientam-se três grandes áreas: 

 a promoção da saúde e de prevenção das doenças, em que constituem elementos 
centrais da política de saúde a promoção de estilos de vida indutores de saúde e a 
informação aos cidadãos, como estímulo para a adopção de comportamentos saudáveis. 
Nesta linha, encontrava-se em fase de recolha de contributos a elaboração de um novo 
Plano Nacional de Saúde, com o horizonte de 2016. Como reflexo do impacto externo da 
actividade da IGAS, importa sublinhar, a este propósito, as citações de relatórios 
produzidos em anos anteriores, concretamente no âmbito dos contributos dados pela 
Universidade Autónoma de Lisboa, pelo Sindicato das Ciências e Tecnologias da Saúde e 
pelo Gabinete Técnico do PNS;  

  o reforço do sistema de saúde, salientando-se as medidas adoptadas nas redes de 
cuidados primários, hospitalares e continuados, com particular ênfase, em 2010, na 
reforma da organização dos hospitais, bem como na promoção do acesso, qualidade e 
segurança na prestação de cuidados aos utentes; 

 e a sustentabilidade financeira do SNS, em que as principais medidas tomadas se 
inseriram na reorganização da rede hospitalar e na política do medicamento, 
destacando-se, nesta última vertente, o despacho da tutela sobre as “10 medidas para 
uma gestão mais eficiente do SNS” que determinou o reforço das auditorias da IGAS à 
despesa com medicamentos nos estabelecimentos hospitalares do SNS.  

Ainda no âmbito das reformas da saúde, concretamente, em consequência da extinção das 
Sub-Regiões de Saúde e da criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde (que passaram a 
integrar os ex-Centros de Saúde), avulta, em 2010, a adaptação/ajustamento do guião do 
procedimento a utilizar nas inspecções a centros de saúde/unidades de cuidados de saúde 
personalizados, adequando-o ao novo regime jurídico dos ACES.  

Finalmente, a mediatização dos temas de saúde, vivida nos últimos anos e ainda em crescendo, 
originou um conjunto de reacções por parte dos cidadãos, enquanto utentes do sistema de 
saúde, conscientes dos seus direitos e dos mecanismos que a lei coloca à sua disposição, 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.  
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1.2. ORIENTAÇÕES PROSSEGUIDAS 

O ano de 2010 ficou marcado pelo combate ao desperdício e pela tomada de medidas tendentes 
à gestão mais eficiente dos recursos públicos afectos à saúde.  

Nesta linha, e em cumprimento das 10 medidas tomadas pela Senhora Ministra da Saúde, em 
24.05.2010, “para uma gestão mais eficiente do SNS”, em particular do previsto na Medida 2 em 
que se pretendia “uma poupança nas despesas correntes de cada serviço, excluindo pessoal, de 
cerca de 5%”, foram divulgadas a nível interno (através do Despacho n.º 4/2010, de 21.06.2010, 
do Inspector-Geral), um conjunto de boas práticas no combate ao desperdício, tanto ao nível da 
utilização mais eficiente dos equipamentos como ao nível da reorganização de processos de 
trabalho, designadamente no que concerne à rentabilização do serviço externo, que permitiram 
superar aquela meta, obtendo-se uma diminuição efectiva de cerca de 11% das despesas 
incorridas em 2010 (260 532 euros) quando comparadas com as realizadas em 2009 na mesma 
rubrica (292 701 euros), sem prejuízo do desenvolvimento da actividade operacional.  

Também, a nível operacional, e em cumprimento do disposto na 10ª Medida, a IGAS reforçou as 
auditorias sobre as despesas com medicamentos com o objectivo de avaliar o cumprimento da 
variação da despesa com medicamentos em meio hospitalar, tendo em vista acompanhar, em 
2010, o cumprimento da meta orçamental de crescimento de apenas 2,8% da despesa em 
farmácia hospitalar, de acordo com o Plano de Redução de despesa a apresentar pelos 
Conselhos de Administração, de acordo com as linhas de orientação gerais definidas pelo MS.  

Em 2010, continuou-se a dar especial atenção e prioridade às intervenções que se prendem com 
a fraude e corrupção, tendo sido realizadas reuniões com responsáveis do INFARMED e a ACSS, 
IP, tendo em vista a agilização dos contactos, a melhoria e facilitação do reporte da informação 
relacionada com a análise da prescrição, aviamento e facturação dos medicamentos no SNS, 
com o objectivo de detectar eventuais situações de abuso, desperdício e fraude. 
 
Mantiveram-se, ainda, diversas orientações, já definidas em anos anteriores, como sejam, a 
realização de intervenções de natureza transversal, abrangendo a totalidade dos 
estabelecimentos e serviços do SNS, a manutenção do Serviço informativo na IGAS, a triagem 
criteriosa de instauração de procedimentos de natureza disciplinar, as intervenções realizadas 
em organismos centrais e regionais do Ministério da Saúde, a colaboração com organismos 
centrais e instituições do Ministério da Saúde (com particular incidência com o Alto 
Comissariado da Saúde, Direcção-Geral da Saúde, a Unidade de Missão para os Cuidados de 
Saúde Continuados, o Centro Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a Autoridade para 
os Serviços de Sangue e da Transplantação e o INFARMED). A IGAS deu, ainda especial atenção: 

 à realização de acções técnicas, prosseguindo as já anteriormente iniciadas em áreas 
como a interrupção voluntária da gravidez, os tecidos e células e a dos serviços de 
sangue (estas, em colaboração com a ASST); 

 à realização de inspecções temáticas inovadoras (direccionadas: à qualidade da 
prescrição médica e da utilização racional do medicamento; ao controlo da facturação 
dos encargos no âmbito da Medicina Nuclear; ao controlo da produção, emissão e 
distribuição das vinhetas; à avaliação do PNPSO e à avaliação das condições em que 
actuam os Centros de Tratamento da Obesidade convencionados); 

 ao incremento das acções à organização e funcionamento dos ACES (de 4 para 8), com 
evidentes ganhos de eficiência traduzidos na redução do número de dias úteis inspector 
(DUI) afecto à realização das mesmas;  



12/137 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 |  

 

 à celeridade na sua actuação, em termos de instrução dos processos, sobretudo os de 
natureza disciplinar, atentas as alterações ocorridas neste capítulo com a entrada em 
vigor do novo Estatuto Disciplinar em 1 de Janeiro de 2009; 

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

 à formação de técnicos juristas ou outros quadros superiores com responsabilidades na 
tramitação de processos de natureza disciplinar das ARS e de estabelecimentos 
hospitalares do SNS com a realização de acções pedagógicas de esclarecimento e de 
acompanhamento técnico sobre o exercício da acção disciplinar (atentas as 
responsabilidades da IGAS, nesta matéria, enquanto serviço central com competências 
técnico-normativas); 

 à actualização e melhoria, ou preparação de novos instrumentos de trabalho (manuais e 
guiões para a realização das suas intervenções, concretamente, auditorias, inspecções e 
acções de fiscalização); 

 à modernização do Apoio Técnico, relevando a melhoria das aplicações informáticas de 
apoio à gestão e as alterações introduzidas na matriz de risco para a selecção de 
entidades a auditar. 
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2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS 

2.1.  ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESENVOLVIDAS 

ESTRATÉGIA 

A IGAS tem como missão o exercício da função inspectiva em nome da tutela da área da saúde. 
A cobertura integral da respectiva intervenção vai dos serviços da administração directa do 
Estado até aos particulares, estendendo-se a todos os estabelecimentos e serviços que integram 
o Sistema Nacional de Saúde e os restantes operadores, dos sectores privado e social da Saúde. 

As suas competências desdobram-se em quatro vertentes fundamentais:  

 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; 

 inspecção, 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; 

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

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

 

A actividade desenvolvida pela IGAS, em 2010, obedeceu ao planificado, orientada de acordo 
com as linhas estratégicas definidas no respectivo Plano Estratégico (2010-2012), visou 
desenvolver uma maior proximidade com os Serviços de Saúde e com os seus profissionais e 
utilizadores, destacando-se o reforço do seu papel como entidade de controlo sectorial na área 
da saúde e a consequente promoção da melhoria do controlo operacional, por parte dos 
organismos do Ministério da Saúde ou por este tutelados, consolidando-se a IGAS como uma 
instituição de referência no âmbito do controlo. 

Esta Inspecção-Geral procurou, deste modo, contribuir, dentro do quadro legal da sua missão, 
de forma empenhada, para a melhoria dos indicadores da acessibilidade, de segurança, 
qualidade, produtividade e de gestão, ou seja, a dar especial enfoque ao desígnio nacional neste 
sector – Obter ganhos em saúde. 

 
Assim, no tocante às linhas concretas de actuação em 2010, ressaltam:  

No que respeita à acessibilidade, continuou-se a dar prioridade à verificação do acesso aos 
cuidados de saúde prestados pelos estabelecimentos do SNS e respectivos tempos de espera; 

Quanto à segurança e qualidade no atendimento e à efectiva gestão do risco no sistema de 
saúde, as intervenções desenvolvidas incidiram sobre: 

 a monitorização do Sistema SIM-Cidadão; 

 a organização e funcionamento dos ACES (Centros de Saúde e USF); 

 as condições em que actuam os Centros de Tratamento da Obesidade convencionados; 
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 as condições de realização de interrupções voluntárias da gravidez; 

 as áreas da medicina transfusional assim como a dos tecidos e células (serviços de 
sangue e procriação medicamente assistida);  

 a qualidade da prescrição médica e da utilização racional do medicamento;  

 as condições de funcionamento de unidades privadas de saúde, seguindo o “rasto” das 
queixas/denúncias/reclamações. 

No que respeita à contribuição para uma gestão eficaz e eficiente dos recursos e tendo em vista 
a sustentabilidade da despesa e o aperfeiçoamento do reporte da informação financeira das 
instituições do SNS e do Ministério da Saúde, a IGAS, no exercício do controlo sectorial, realizou 
intervenções, com incidência nas seguintes áreas: 

 acompanhamento e avaliação do controlo operacional nos organismos e serviços 
tutelados pelo Ministério da Saúde, com particular incidência sobre a análise do Parecer 
do Fiscal único sobre o relatório do exercício de gestão dos Hospitais do Sector Público 
Empresarial bem como sobre as normas de controlo interno aprovadas e implementadas 
nos referidos Hospitais;  

 auditorias financeiras, em organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, no 
quadro do plano anual de auditorias do Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado (art.º 62º, n.º 2 da Lei do Enquadramento do Orçamento do 
Estado); 

 Parcerias Público-Privadas no âmbito da saúde; 

 desempenho organizacional (a um Centro Hospitalar que integra 3 hospitais);  

 organização e funcionamento da Rede de Cuidados Continuados de Saúde e, em 
particular, a execução dos contratos com entidades dos sectores privado e social nela 
integradas; 

 avaliação da aquisição de serviços de saúde a empresas privadas por instituições do SNS; 

 controlo da facturação ao SNS, com particular incidência na área do medicamento, (quer 
nas farmácias “de oficina”, quer nos estabelecimentos hospitalares) e nos encargos com 
produtos radioactivos pelas entidades convencionadas no âmbito da Medicina Nuclear; 

 avaliação da aplicação do Estatuto do Gestor Público/controlo das remunerações dos 
gestores dos estabelecimentos do SNS e dos Institutos Públicos que se encontram sob a 
tutela do MS; 

 avaliação da implementação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 

A IGAS prosseguiu, ainda, a verificação do cumprimento das recomendações emitidas nas 
intervenções realizadas em anos anteriores, destacando-se o follow-up das inspecções temáticas 
sobre Transporte de Doentes e Erro Médico, bem como de auditorias realizadas ao abrigo do 
art.º 62.º, n.º 2 da LEO. 

No ano passado, a IGAS prosseguiu igualmente a padronização dos procedimentos técnicos e 
dos instrumentos de trabalho, concretamente os guiões das inspecções e das acções de 
fiscalização e os manuais de auditoria, adequando-os às normas e padrões internacionais, e, em 
particular, às normas internacionais de auditoria. Cumpre ainda referir o aumento do nível de 
utilização das tecnologias de informação (designadamente nas auditorias realizadas ao abrigo do 
n.º 2 do art.º 62.º da LEO) em que se atingiu um elevado grau de informatização dos respectivos 
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processos bem como no acesso a aplicações informáticas utilizadas pelo SNS (Registo Nacional 
do Utente, SISO, Portal das Farmácias do Centro de Conferência de Facturas e SIARS).  

Na área da acção e auditoria disciplinar: 

 mantendo os esforços feitos no sentido do exercício da acção disciplinar pelos dirigentes 
dos próprios estabelecimentos e serviços, a IGAS prosseguiu a realização de auditorias 
disciplinares, de modo a contribuir para uma cada vez maior autonomia e auto-
suficiência dos estabelecimentos e serviços neste âmbito;  

 na actividade investigatória, privilegiou as situações de maior gravidade ou melindre, 
designadamente nos casos em que foram visados elementos do grupo de pessoal 
dirigente, e naqueles em que houve indícios de fraude e corrupção (designadamente na 
área do medicamento) ou de negligência grave na assistência prestada;  

 na área da função de orientação técnica, deu continuidade à formação sobre o exercício 
da acção disciplinar, concretamente, através da realização de acções de sensibilização 
nas Administrações Regionais de Saúde e nos estabelecimentos de saúde localizados nas 
respectivas áreas de influência.  

Estando previsto no Programa do Governo, “um sério esforço de prevenção e combate à acção 
delituosa, designadamente à criminalidade organizada e económico-financeira, bem como à 
corrupção”, a IGAS deu prioridade a esta matéria, de modo transversal, abrangendo quer as 
acções de natureza preventiva quer as de natureza disciplinar. No âmbito das acções de 
natureza preventiva, continuou a dar-se prioridade à verificação dos procedimentos de controlo 
interno e da tomada de medidas de prevenção de riscos de corrupção nos organismos a auditar 
e, em particular, as decorrentes da actividade do Conselho de Prevenção da Corrupção; neste 
sentido, a verificação do seu cumprimento foi contemplado quer na matriz para a selecção de 
entidades a auditar quer nos questionários e demais instrumentos de trabalho utilizados nas 
auditorias. Do mesmo modo, nas acções de natureza disciplinar, foi dada prioridade à 
investigação de casos concretos detectados pela Inspecção-Geral. 

No que respeita à organização interna, a IGAS prosseguiu a modernização dos meios de apoio às 
suas actividades operacionais (quer com a elaboração e reformulação de manuais de 
procedimentos quer com a actualização do seu sistema informático) e prosseguiu igualmente a 
formação dos seus recursos humanos, proporcionando-lhes a frequência de acções de formação 
adequadas para o desenvolvimento das suas competências profissionais.  

Ainda neste âmbito, cumpre referir a aprovação do Regulamento do Período de Funcionamento 
e Horário de Trabalho da IGAS, considerando as alterações operadas pela Lei n.º 12 – A/2008, de 
27 de Fevereiro. 

Em consonância com os seus objectivos estratégicos – incrementar as acções preventivas no 
âmbito da actuação da IGAS, obter ganhos de eficiência e promover a qualidade dos serviços 
prestados - foram definidos objectivos operacionais e metas concretas a atingir em 2010.  

No âmbito do incremento das acções inspectivas, previu-se, concretamente: 

 controlar 1% da dotação orçamental do MS (88.586.153,00€); 

 alcançar uma taxa de cobertura de 25% do total dos ACES não integrados em ULS (66), 
no âmbito de uma acção inspectiva destinada a avaliar as medidas implementadas, a 
nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da prescrição médica e a utilização 
racional do medicamento, verificando 17 ACES em 2010;  
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 realizar 5 auditorias disciplinares nos estabelecimentos hospitalares que, nos respectivos 
Balanços Sociais, elaborados em 2009, tiverem apresentado maior número de processos 
disciplinardes transitados para 2009 e que ainda não tenham sido objecto de auditorias 
disciplinares; 

 inspeccionar os estabelecimentos oficiais que realizam IVG, no Continente, que não 
tenham sido objecto de inspecção no ano transacto (15); 

 inspeccionar/fiscalizar 50% dos Centros de Procriação Medicamente Assistida (CPMA), 
autorizados, até 31/01/2010, pelo CNPMA. 

De modo a potenciar e obter ganhos de eficiência na respectiva actividade, a IGAS definiu 
igualmente um objectivo operacional a atingir em 2010, concretamente: 

 a informatização dos processos de recolha e/ou tratamento de informação de 5 acções 
inspectivas de âmbito nacional. 

No que se refere à qualidade dos serviços prestados, a IGAS definiu, igualmente, objectivos 
operacionais, designadamente:  

 garantir a implementação do modelo de auto-avaliação CAF em 50%; e 

 realizar 15 acções pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre 
o exercício da acção disciplinar junto de ARS e de estabelecimentos hospitalares do SNS. 
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ACÇÕES PREVISTAS 

ÁREAS  ACÇÕES  

1 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

 Controlo financeiro sectorial exercido nos organismos e serviços do MS ou por estes tutelados. 

 

Acompanhamento das Parcerias Público-Privadas no âmbito da saúde. 

Auditorias ao abrigo do nº2 do artº62 da LEO, também incluídas no plano para 2010 do Sistema de 
Controlo Interno da Administração Financeira do Estado. 

Auditoria do desempenho organizacional a Hospital da Região de Lisboa e Vale do Tejo (ao abrigo 
do nº1 do art.62º da LEO. 

Auditoria à execução de acordos com entidades dos sectores privado e social para prestação de 
cuidados de saúde continuados (continuação). 

Auditoria à facturação de medicamentos, por entidades privadas e convencionadas (continuação). 

Auditorias clínicas. 

Verificação do cumprimento das recomendações emitidas nas auditorias realizadas ao abrigo do 
art. 62º, nº2. da LEO (IDT, IP; H. Faro, EPE; CHVNGE, EPE e H S. Marcos). 

    

2 

 IN
SP

EC
Ç

Õ
ES

  

 

Inspecção à organização e funcionamento de Centros de Saúde no âmbito dos Agrupamentos de Centros de 
Saúde/Unidades Locais de Saúde EPE. 

 

Acção inspectiva sobre a verificação do acesso aos cuidados de saúde (em cumprimento da al. f) do art. 4º da 
Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto). 

 
Inspecção ao funcionamento do Gabinete do Utente/Cidadão em estabelecimentos e serviços do SNS. 

 
Aquisição de serviços de saúde a empresas privadas por instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

 

Aplicação do Novo Estatuto do Gestor Público – Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, em organismos e 
serviços do Ministério da Saúde ou por este tutelados (2.ª Fase). 

 
Acção inspectiva sobre a avaliação do Programa Nacional de Saúde Oral (Cheques dentista). 

 

Inspecção, de âmbito nacional, ao controlo da facturação do SNS dos encargos com produtos radioactivos 
utilizados pelas entidades convencionadas no âmbito da medicina nuclear. 

 

Acção inspectiva destinada a avaliar as medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a 
qualidade da prescrição médica e da utilização racional do medicamento. 

 

Inspecção, em articulação com a Direcção-Geral de Saúde, com o objectivo de proceder à monitorização da 
lei de protecção de não-fumadores. 

 

Avaliação das medidas implementadas no âmbito da prevenção e controlo da obesidade, designadamente, 
se os centros de tratamento convencionados reúnem as condições exigidas pela Direcção-Geral da Saúde. 

 
Actividade cirúrgica em Serviços de Urgência – follow- up. 

 
Follow-up da intervenção sobre o erro médico. 

 
Follow-up da inspecção temática sobre o transporte de doentes. 

   

3 

FI
SC

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

  

 
Inspecção aos estabelecimentos de saúde oficiais (públicos) onde se realizem interrupções voluntárias da 
gravidez – Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril e Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho. 

 
Auditorias aos Centros que ministram técnicas de PMA (Procriação Medicamente Assistida) – Decreto 
Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de Fevereiro. 

 
Fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) – alínea b) do n.º 1 do artigo 39.º do 
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado pelo Decreto-lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro. 

 
Inspecção para a avaliação do impacto do encerramento de Maternidades no SNS, ao nível dos nascimentos 
em ambiente extra-hospitalar. 

 Inspecções aos estabelecimentos que tenham actividade na área dos tecidos e células (colaboração com a 
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ÁREAS  ACÇÕES  

ASST – fase inicial da concessão de autorizações) – Lei n.º 12/2009, de 26 de Março. 

 
Inspecções aos Serviços de Sangue (continuação da colaboração com a ASST – fase inicial da concessão de 
autorizações) – Decreto-lei n.º 267/2007, de 24 de Julho. 

   

4 

A
C

Ç
Ã

O
 E

 A
U

D
IT

O
R

IA
  

D
IS

C
IP
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N

A
R

ES
  

A realização de 5 auditorias disciplinares nos estabelecimentos hospitalares que, nos respectivos Balanços 
Sociais, elaborados em 2009, apresentavam o maior número de processos disciplinares transitados para 
2009 e que ainda não tenham sido objecto de auditorias disciplinares. 

 

Um desenvolvimento da actividade investigatória, no qual se privilegie as situações de maior gravidade ou 
melindre, designadamente quando forem visados elementos do grupo de pessoal dirigente, quando houver 
indícios de fraude ou corrupção, bem como de negligência grave na assistência prestada. 

 

A continuação de acções de sensibilização sobre o exercício da acção disciplinar ao maior número possível de 
estabelecimentos (procurando efectuar uma visita anual a cada estabelecimento), para resolução, de forma 
mais personalizada, das dúvidas e dificuldades sentidas no exercício da acção disciplinar.   

    

5 

R
EF

O
R

Ç
O

 E
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A
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A
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O
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O
S 

R
H

 

 

O desenvolvimento de competências e qualificação dos recursos humanos, atendendo às novas regras 
resultantes da administração pública, em geral, e da saúde, em particular (v.g. matérias relacionadas com o 
regime de recrutamento, vínculos e carreira, SIADAP). 

 
A conclusão do estágio dos inspectores admitidos em 2009. 

 

O desenvolvimento de procedimentos concursais para técnicos de informática e para o preenchimento de 
postos de trabalho deixados vagos por motivo de aposentação (um na DSIP e dois na DAAP), que continuam 
a ser indispensáveis ao funcionamento das respectivas unidades orgânicas. 

 

O desenvolvimento de procedimentos concursais para inspectores, concretamente para postos de trabalho 
cujas funções estão a ser asseguradas por técnicos superiores em situação de mobilidade inter-carreiras. 

 

Prossecução das medidas relacionadas com a saúde, higiene e segurança no trabalho desencadeadas em 
2009 pela IGAS em articulação com os outros Serviços Centrais do Ministério. 

    

6 
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Planeamento e controlo de gestão. 

 
 Melhoria dos Sistemas de Informação. 

 
Promoção da Qualidade – certificação CAF. 

    
7 SI

 

 
Serviço informativo. 

    

8 

SI
ST

EM
A
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M
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Sistema SIM-Cidadão. 
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COLABORAÇÕES 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colaborou com diversas entidades e participou em 
vários projectos, visando aspectos específicos ligados à área da saúde, com particular destaque, 
no que respeita ao ano 2010, para: 

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

 o Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do 
Estado (SCI), com participação nas Secções Especializadas que o integram. Neste âmbito, 
sublinha-se a actividade desenvolvida na Secção Especializada de Normas e 
Metodologias, destacando-se, em particular, a coordenação do Grupo de Trabalho para 
a actualização/revisão dos termos de referência das metodologias a utilizar nas 
auditorias previstas no n.º 2 do art.º 62º da Lei do Enquadramento do Orçamento do 
Estado, dando sequência, entre outras, às propostas apresentadas pelos inspectores da 
IGAS decorrente da experiência entretanto adquirida “no terreno”;  

 a colaboração com o Alto Comissariado da Saúde (ACS) no âmbito da recolha de 
contributos para a elaboração do PNS 2011- 2016 e na disponibilidade para cooperar 
com Timor – Leste no âmbito do reforço das capacidades institucionais e valorização de 
recursos;  

 a colaboração com a Direcção-Geral da Saúde, nas seguintes áreas: Sistemas de 
Informação e Monitorização das Reclamações; Cirurgia Bariátrica e Segurança dos 
Doentes;  

 a colaboração com o INFARMED e a ACSS, IP, adoptando mecanismos de agilização dos 
contactos, de forma a melhorar e facilitar o reporte da informação relacionada com a 
análise da prescrição, aviamento e facturação dos medicamentos e detectar eventuais 
situações de abuso, desperdício e fraude; 

 a colaboração com a Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Continuados;  

 a colaboração com a Autoridade para os Serviços de Sangue e de Transplantação, ao 
nível das intervenções realizadas na área do sangue e na área dos tecidos e células, 
inclusive, um protocolo de colaboração (firmado em 4 de Novembro de 2010); 

 a colaboração com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, tendo em 
vista a realização de auditorias, inspecções e fiscalizações aos centros públicos e 
privados que ministrem técnicas de procriação medicamente assistida, inclusive, um 
protocolo de colaboração (firmado em 8 de Outubro de 2010); 

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

 a colaboração com a Região Autónoma da Madeira, através da respectiva Secretaria 
Regional, em intervenções de natureza inspectiva e disciplinar, vigorando, inclusive, um 
protocolo de cooperação com a Inspecção Regional dos Assuntos Sociais da RAM 
(objecto de renovação em Maio de 2008); 

 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. 

 a colaboração com um particular na preparação de uma dissertação mestrado sobre 
reclamações nos serviços de saúde. 
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No que concerne às relações internacionais, a IGAS, na sequência de uma solicitação da EHESP 
(École des Hautes Études en Santé Publique), de Rennes (França) acolheu, em 2010, uma 
formanda para efeitos da realização de um estágio internacional no âmbito do Curso de 
Inspecteur de L´ Action Sanitaire et Sociale 2009 – 2011. O programa de estágio, organizado e 
ministrado pela IGAS, teve a colaboração do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP e da Escola Nacional de Saúde Pública. 

Na qualidade de membro efectivo da EHFCN, a IGAS, para além de participar nas Assembleias 
Gerais da organização, participou, ainda, na 7th European Healthcare Fraud and Corruption 
Network Conference, que teve por tema “The Real Cost of Healthcare Fraud and Corruption: How 
to reduce it?" (Bruxelas), e, na OPEN HOUSE organizada pela Caisse Nationale de l` Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés (França), que partilhou, com trabalhadores das restantes 
organizações filiadas na Rede, a sua missão, estratégia e metodologias utilizadas na detecção e 
luta contra os casos de erros, abusos, desperdícios e fraudes ocorridas no pagamento de 
despesas de saúde. 

Em Março de 2010, a IGAS preparou a organização de uma OPEN HOUSE, igualmente 
direccionada para as restantes organizações filiadas na Rede, suspensa devido ao encerramento 
de grande parte do espaço aéreo europeu nos dias previstos para a sua realização. 

No âmbito das actividades desenvolvidas pelo SOC - Standing Operational Committee da EHFCN, 
que integra desde 2009, importa destacar a elaboração do Annual Report 2009/2010 que 
apresenta dados sobre a luta contra o desperdício, a fraude e a corrupção nos países membros 
da Rede. 

No campo da colaboração com universidades e instituições vocacionadas para a formação 
profissional, para além do protocolo de colaboração celebrado com o Instituto Superior de 
Ciências da Administração (ISCAD), visando a cooperação em áreas de interesse comum, 
relevam-se, em 2010, os seguintes eventos: 

 participação na realização do “Curso de Treino Cirúrgico e Aspectos Médico-Legais da 
Cirurgia Endoscópica Naso-Sinusal” da Faculdade de Ciências Médicas da UNL; 

 participação no Seminário que encerrou o 2º Ciclo Temático – Planeamento, Trabalho de 
Campo e Relato de Acções de Inspecção, no âmbito do Diploma de Especialização em 
Inspecção, Auditoria, Avaliação e Fiscalização (DEIAF 2010), promovido pelo Instituto 
Nacional de Administração; 

 e a apresentação de uma comunicação sobre “O controlo sectorial no âmbito do 
Ministério da Saúde - relação com as auditorias internas do sector" no Fórum de 
Auditores Internos do Sector da Saúde (Coimbra), subordinado ao tema "Governação, 
Auditoria Interna no Sector da Saúde", organizado pelo Instituto Português de Auditores 
Internos (IPAI).  

 

2.2. ACTIVIDADES NÃO PROGRAMADAS 

No que respeita às auditorias, foram consideradas 13 auditorias não previstas, a saber, 7 
auditorias no âmbito da despesa com medicamentos em estabelecimentos hospitalares, 2 
auditorias relativas ao controlo sectorial (auditoria de acompanhamento da actividade e 
resultados dos órgãos de auditoria interna da ARS do Norte, IP e uma acção de 
acompanhamento do controlo operacional do SNS), 1 acção de avaliação do cumprimento da 
Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção e 3 follow-up na ARS do 
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Centro, IP, Hospital Amato Lusitano, de Castelo Branco e Centro Hospitalar do Barlavento 
Algarvio, EPE. 

Das acções previstas, não se realizou o follow-up da auditoria ao Hospital de S. Marcos, de 
Braga, por alteração do estatuto jurídico desta entidade (integrava o Sector Público 
Administrativo e, entretanto, passou ao regime de Parceria Público-Privada). Em contrapartida, 
das acções não previstas, concluíram-se a auditoria de acompanhamento do controlo 
operacional do SNS, a acção de avaliação do cumprimento da Recomendação n.º 1/2009 do 
Conselho de Prevenção da Corrupção e os 3 follow-up atrás citados.  

No que concerne à área das inspecções, para além das previstas no Plano, concluiu-se ainda 1 
inspecção de âmbito nacional, que incidiu sobre o controlo da produção, emissão e distribuição 
de vinhetas no SNS e realizaram-se outras acções igualmente não previstas no planeamento 
inicial, em que se aplicou o novo guião do procedimento de inspecção à organização e 
funcionamento dos centros de saúde, tendo sido programada a realização de 6 acções 
inspectivas, foram realizadas 8 e uma outra direccionada a uma USF. De igual modo, apesar de 
apenas estar inicialmente prevista a realização de uma inspecção ao funcionamento do Gabinete 
do Utente/Cidadão nos estabelecimentos e serviços do SNS (âmbito nacional), foi realizada, 
também, uma acção inspectiva ao funcionamento do Gabinete do Cidadão de um 
estabelecimento hospitalar (Hospital de S. Teotónio, E.P.E.). Apesar de ter sido iniciada uma 
acção de acompanhamento da execução do PNS 2004/2010, a mesma não ficou concluída em 
2010. 

Na área da fiscalização, por motivo alheio à IGAS não foi realizada a fiscalização aos Centros de 
Avaliação Médica e Psicológica (CAMP), em virtude de ainda não ter sido publicada a 
regulamentação do DL 313/2009. No entanto, e apesar de apenas ter sido planeado 
inspeccionar/fiscalizar 50% dos CPMA autorizados até 31/01/2010, pelo CNPMA, foram 
realizadas mais 9 acções não programadas, num total de 18. 

 

2.3. RECURSOS UTILIZADOS 

 RECURSOS HUMANOS 

O Quadro seguinte ilustra a situação da IGAS, em termos de recursos humanos, por grupo 
profissional, em 31/12/2010:  

QUADRO 1 – RECURSOS HUMANOS - 2010 

Grupo profissional N.º 

Dirigente superior 3 

Dirigente intermédio 
a)

 5 

Inspector e técnico superior  45 

Médico 1 

Técnico de informática 3 

Assistente e coordenador técnico 23 

Assistente operacional 6 

Total 86 

a) Inclui 3 chefes de equipa multidisciplinar 
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 RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

Em 2010, o orçamento inicial da IGAS foi de 3.915.801€, contudo, após as cativações a dotação 
que ficou efectivamente disponível foi de 3.727.958€, distribuída por quatro actividades: 

 actividade operacional; 

 sistemas de informação e planeamento; 

 apoio administrativo; 

 direcção e outras despesas comuns. 

A despesa realizada e paga foi de 3.538.700,11€, a que corresponde um grau de execução de 
cerca de 95 %. No que respeita à execução orçamental por actividade registou-se o seguinte: 

 

QUADRO 2 – ACTIVIDADE OPERACIONAL - 2010 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 2.325.990,41 

Bens e Serviços 73.733,50 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 2.399.723,91 
 

 

QUADRO 3 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PLANEAMENTO - 2010 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 189.550,73 

Bens e Serviços 2.405,34 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 191.956,07 
 

 

QUADRO 4 – APOIO ADMINISTRATIVO - 2010 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 410.755,81 

Bens e Serviços 1.728,00 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 412.483,81 
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QUADRO 5 – DIRECÇÃO E OUTRAS DESPESAS COMUNS - 2010 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 323.523,50 

Bens e Serviços 182.665,37 

Outras despesas correntes 12.000,00 

Bens de Capital 16.347,45 

Total 534.536,32 

 

Como se pode observar no quadro seguinte as despesas com pessoal têm um peso significativo 
no total da despesa realizada pela IGAS em 2010, enquanto as despesas de capital e outras 
despesas apresentam uma expressão financeira residual. 

QUADRO 6 – DESPESAS GLOBAIS - 2010 

Natureza da Despesa Valor (€) 

Pessoal 3.249.820,45 

Bens e Serviços 260.532,21 

Outras despesas correntes 12.000,00 

Bens de Capital 16.347,45 

Total – Geral 3.538.700,11 

 

PUBLICIDADE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 47/2010, DE 25 DE JUNHO 

Para efeitos do disposto no nº 10 da Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de 
Junho, cumpre referir que, em 2010, a IGAS apenas despendeu 369€ com a colocação de 
publicidade nos termos definidos por esta Resolução, salientando-se que a mesma se 
consubstanciou na publicitação de concursos de pessoal na imprensa, de acordo com a 
legislação aplicável. 

FORMAÇÃO 

Em 2010, tal como nos anos anteriores, a IGAS prosseguiu as acções tendentes à qualificação 
dos seus recursos humanos e, em particular do seu corpo inspectivo, tendo recorrido a acções 
de formação promovidas pelo SCI – Sistema de Controlo Interno, em que a entidade formadora 
foi o INA. De salientar ainda a formação ao abrigo do Protocolo existente entre o ISCAD – 
Instituto Superior de Ciências da Administração e a IGAS. 

De acordo com a classificação das acções de formação estabelecida, na Portaria nº 256/2005, de 
16 de Março, os domínios prioritários de maior enfoque foram os seguintes: 

 saúde; 

 direito, com especial atenção a Prevenção da Corrupção; 

 ciências empresariais, dando-se prioridade às áreas de formação inicial do Controlo 
Financeiro e a alinhada com a modernização do desempenho da Administração Pública, 
tendo em vista dotar os inspectores com as competências necessárias para a realização 
de auditorias financeiras e do desempenho organizacional; 
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 Informática, na continuação do esforço da implementação e aplicação das tecnologias 
de informação e comunicação. 

 

GRÁFICO 1 – FORMAÇÃO POR DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS - 2010 

 

Apresenta-se, seguidamente, os indicadores de gestão de formação: 

QUADRO 7 – INDICADORES DE GESTÃO DA FORMAÇÃO - 2010 

Nº de Acções Nº Participações 

Previstas Realizadas (%) Previsto Realizado (%) 

40 57 142,5 180 157 87,2 

 

Da análise do Quadro supra constata-se que os indicadores de formação foram positivos, 
apresentando uma realização de 142,5%, em relação ao número de acções previsto. Quanto ao 
número de participações, verificou-se uma taxa de realização de 87,2%. 

Os colaboradores da IGAS frequentaram um total de 2062 horas de formação, a que 
correspondeu um custo total de 22.746,22€. 

De salientar que, no âmbito destes quatro domínios prioritários de formação, enquadra-se a 
formação a nível internacional da EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network), 
organização de que a IGAS é membro efectivo. 

A IGAS promoveu ainda a realização de uma acção de formação de informática na óptica do 
utilizador, para os seus colaboradores, no Instituto Superior de Ciências da Administração. 

Em colaboração com o Conselho de Prevenção da Corrupção, foi realizada uma palestra sobre o 
“Problema da Corrupção – Acções de Prevenção e Despiste”, aberta a todos os funcionários, 
proferida pelo senhor Inspector Dr. António Maia, a exercer funções no Conselho de Prevenção 
da Corrupção. 

  

Informação e 
jornalismo

1%
Humanidades

6%

Direito
32%

Outro
1%

Informática
11%

Ciências 
empresariais

21%

Saúde
28%
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3. AVALIAÇÃO FINAL 

3.1. AUTO-AVALIAÇÃO 

O presente Relatório de Actividades espelha a actividade da IGAS no decurso do ano de 2010, de 
acordo com a sua missão, as linhas orientadoras do Plano de Actividades e os objectivos 
estratégicos. 

Conforme o disposto no artigo 15.º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro (Sistema Integrado 
de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública), evidencia-se seguidamente os 
resultados alcançados pela IGAS de acordo com o respectivo QUAR de 2010. 

Nº 
Objectivo 

Descrição do Objectivo 
Classif. 

(S/A/NA) 
Meta Resultado 

Peso 
ind. 
(%) 

Taxa de 
realização 

1 Controlar 1% da dotação orçamental do MS. S 88.586.153,00€ 115.698.761,00€ 
a)

 - 130,6% 

2 

Alcançar uma taxa de cobertura de 25% do 
total dos ACES não integrados em ULS (66), 
no âmbito de uma acção inspectiva 
destinada a avaliar as medidas 
implementadas, a nível nacional, com vista a 
melhorar a qualidade da prescrição médica e 
a utilização racional do medicamento. 

S 17 27 
b)

 - 158,8% 

3 

Realizar auditorias disciplinares nos 
estabelecimentos hospitalares que, nos 
respectivos Balanços Sociais, elaborados em 
2009, tiverem apresentado maior número de 
processos disciplinardes transitados para 
2009 e que ainda não tenham sido objecto 
de auditorias disciplinares. 

S 
  

 164,1% 

Ind 3 
Número de estabelecimentos hospitalares 
auditados.  

5 6 
c)

 70 120% 

Ind 4 
% de processos de natureza disciplinar 
analisados.  

20% 53,4% 30 267% 

4 
Inspeccionar/fiscalizar Centros de Procriação 
Medicamente Assistida (CPMA), autorizados, 
até 31/01/2010, pelo CNPMA. 

S 50% 100% - 200% 

5 

Inspeccionar os estabelecimentos oficiais 
que realizam IVG, no Continente, que não 
tenham sido objecto de inspecção no ano 
transacto. 

S 
  

- 156,8% 

Ind 6 Nº de estabelecimentos inspeccionados. 
 

15 22 30 147% 

Ind 7 

% de cobertura das IVG realizadas em 2009 
nos estabelecimentos oficiais ainda não 
inspeccionados (em função do nº de IVG 
realizadas em 2009 nos estabelecimentos a 
inspeccionar em 2010). 

 
50% 68,75% 50 137,5% 

Ind 8 

% de processos clínicos analisados em cada 
estabelecimento a inspeccionar (em função 
do nº de processos clínicos de IVG realizadas 
em 2009 no respectivo estabelecimento). 

 
5% 10,99% 20 219,8% 

6 
Informatização dos processos de recolha e 
tratamento de informação das acções 
inspectivas de âmbito nacional. 

S 5 8 
d)

 - 160% 

7 
Garantir a implementação do modelo de 
auto-avaliação CAF em 50%. 

S 50% 60% -- 120% 

8 

Acções pedagógicas de esclarecimento e de 
acompanhamento técnico sobre o exercício 
da acção disciplinar junto de ARS e de 
estabelecimentos hospitalares do SNS. 

S 15 20 - 133,3% 

9 
Pedidos de informação internacionais 
respondidos dentro do prazo. 

S 82% 100% 
e)

 - 121,95% 
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Legenda: 

S – Superou os objectivos definidos no QUAR; A – Atingiu os objectivos definidos no QUAR; NA – Não Atingiu os objectivos definidos no QUAR.  

a) Inclui a despesa controlada em 2010 numa auditoria que se encontrava em fase de contraditório, entretanto concluída. 
b) ACES: Alto Trás os Montes II – Alto Tâmega e Barroso; Alto Trás-os-Montes I – Nordeste; Santo Tirso/Trofa; Ave I - Terras de Basto; Ave II – 

Famalicão; Porto Ocidental; Grande Porto VIII – Gaia; Grande Porto V – P. Varzim/V. Conde; Cávado II – Gerês/Cabreira; Tâmega I – Baixo 
Tâmega; De Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte; Do Douro I - Marão e Douro Norte; Baixo Mondego I; Baixo Mondego III; Pinhal Litoral 
II; Cascais; 16 - Setúbal e Palmela; Lezíria II; Oeste I- Oeste Norte; Grande Lisboa XII - Vila Franca Xira; Almada; Seixal Sesimbra; Península 
de Setúbal III - Arco Ribeirinho; Alentejo Litoral; Alentejo Central I; Algarve II – Barlavento; Algarve I – Central. 

c) Auditorias disciplinares (AD): Hospital de Faro, EPE; Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE; Centro Hospitalar de Lisboa Central, 
EPE; Centro Hospitalar do Porto, EPE; Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE; Centro Hospitalar Oeste Norte.  

d) Informatização de recolha e tratamento de informação das acções inspectivas de âmbito nacional, a seguir indicadas: controlo da 
facturação ao SNS dos encargos com produtos radioactivos utilizados pelas entidades convencionadas no âmbito da Medicina Nuclear; 
Avaliação das medidas implementadas no âmbito da prevenção e controlo da obesidade; Avaliação das medidas implementadas com vista 
a melhorar a qualidade da prescrição e a utilização racional do medicamento; Aquisição de serviços de saúde a empresas privadas; 
Verificação do acesso aos cuidados de saúde; Funcionamento do gabinete do utente/cidadão; Controlo da produção e distribuição de 
vinhetas a nível nacional; Monitorização do erro médico e acções judiciais com pedido de indemnização por deficiente assistênc ia médica.  

e) Entidades que os solicitaram: Transparency International – Bulgária; Ministério da Saúde de Timor Leste; École des Hautes Études en 
Santé Publique - estágio internacional; EHFCN/Open House; Inspecção-Geral de Saúde Holandesa. 

 

Como se pode verificar, todos os objectivos que integraram o QUAR de 2010 foram superados, 
tendo-se, com os resultados alcançados, para os quais contribuiu o forte empenho e 
envolvimento de toda a organização, criado mais valor para os serviços de saúde e seus 
utilizadores. 

APRECIAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

O grau de satisfação dos stakeholders da IGAS tem-se observado através do feedback recebido, 
em função dos trabalhos produzidos por esta Inspecção Geral, seja da Tutela, dos Gestores dos 
estabelecimentos de saúde e Dirigentes dos Serviços Centrais, seja de entidades exteriores à 
Saúde, bem como em função dos múltiplos pedidos de intervenção dirigidos à IGAS, tanto para 
acções das suas áreas de competência, como para acções de formação. 

 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

Consciente da importância do sistema de controlo interno, a Inspecção-Geral adopta medidas de 
controlo interno nas áreas de ambiente e controlo, estrutura organizacional, actividades e 
procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço e fiabilidade dos sistemas 
de informação (ver quadro seguinte).  

ÁRE AS   DESC RIÇ ÃO  
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1.1. A IGAS, atendendo à sua dimensão e especificidade, dispõe de especificações técnicas 
relativas ao ambiente de controlo, avaliação do risco, sistemas de informação e de 
comunicação, actividades de controlo e de monitorização. A filosofia da organização assenta 
sobretudo na consciencialização da necessidade de uma cultura de controlo, visível nas 
atitudes, nos comportamentos e nos actos de gestão, promovendo a eficácia operacional e o 
cumprimento das políticas e objectivos traçados. 

1.2. São efectuados procedimentos inerentes ao controlo da legalidade, regularidade e boa gestão 
mediante a realização de conferências e validações de procedimentos, e de modo particular, 
no que se refere a despesas e pagamentos.    

1.3. Face à dimensão da instituição, têm-se feito controlos “a posteriori”, por colaboradores com 
formação adequada, cuja periodicidade está a ser objecto de análise no âmbito da 
implementação da Common Assessment Framework (CAF). 

1.4. A IGAS dispõe de um Código de Ética e de Conduta para os seus profissionais onde estão 
claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço. 

1.5. A formação do pessoal da IGAS é um aspecto a que é devotada a maior atenção, com 
elaboração de planos anuais de formação, tendo em vista garantir as competências 
genericamente consideradas exigíveis bem como as específicas na perspectiva das acções a 
desenvolver pela IGAS. 
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ÁRE AS   DESC RIÇ ÃO  

1.6. Realizam-se reuniões frequentes entre os dirigentes superiores, os dirigentes intermédios e o 
corpo inspectivo. 

1.7. A IGAS foi objecto de uma acção de auditoria pelo Tribunal de Contas.  
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2.1 A IGAS possui um organigrama actualizado e aprovado e que reflecte a Lei Orgânica. 

 
2.2 A avaliação dos trabalhadores da IGAS cumpre o disposto no SIADAP, encontrando-se 

avaliados todos os colaboradores (100%). 

 
2.3  79% dos trabalhadores da IGAS frequentou acções de formação em 2010. 
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3.1 .A IGAS dispõe de normas e manuais de controlo interno adequadas à sua dimensão, cuja 
sistematização e reformulação estão a ser objecto de análise no âmbito da implementação da 
Common Assessment Framework (CAF), que constitui um dos objectivos do QUAR.  

 
3.2 A competência para a autorização da despesa encontra-se definida e formalizada nos despachos 

de delegação de competências. 

 
3.3 A IGAS elabora plano anual de compras. 

 
3.4 Existe adequada segregação de responsabilidades funcionais, atendendo ao grau de 

complexidade da IGAS, praticando-se rotação de trabalhadores nas áreas administrativas. 

 3.5 As responsabilidades estão definidas e formalizadas.  

 
3.6 Encontram-se descritos os fluxos dos processos e foram estabelecidos padrões de qualidade 

mínima.  

 
3.7 Toda a documentação entrada e saída da IGAS é objecto de registo e classificação e os circuitos 

dos documentos estão claramente definidos. 

 3.8 A IGAS dispõe de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas.  

 
3.9  O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, aprovado em 2009, foi objecto 

de monitorização em 2010.  
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4.1 A IGAS dispõe de aplicações informáticas para a gestão documental (GPR/QUIDGEST) e 

inventário, sendo um organismo apenas dotado de autonomia administrativa, utiliza as 
aplicações SIC RAFE e SRH.  

 
4.2 As referidas aplicações informáticas não permitem cruzamento de informação, dado que, com 

excepção da GPR e da gestão do inventário, as referidas aplicações são propriedade do Instituto 
de Informática-MF.   

 
4.3 Os “outputs” obtidos estão a ser objecto de análise no âmbito da implementação da Common 

Assessmente Framework (CAF), que constitui um dos objectivos dos QUAR da IGAS. 

 4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão. 

 
4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso à informação e activos, por parte de 

terceiros através do controlador de domínio Windows. 

 
4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada, sendo realizados 

backups diários. 

 
4.7 No tocante a segurança na troca de informações e software, existe um sistema de firewall, 

sistema de antivírus e spam, mas não um sistema de encriptação. 
 

A IGAS integrou, na sua autoavaliação, os contributos das chefias e dirigentes intermédios na 
autoavaliação e os demais trabalhadores foram ouvidos no âmbito de um inquérito sobre a 
avaliação do impacto da formação disponibilizada pela IGAS. O resultado do inquérito mostrou 



28/137 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 |  

 

que 77,4% das respostas obtidas recomendam as acções de formação frequentadas em 2010 e 
que em 82,3% das respostas o motivo da participação foi o desenvolvimento de conhecimentos 
específicos. 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES 

Sem prejuízo da actividade não programável (acção disciplinar), reflectida no QUADRO 11, a IGAS 

alcançou um grau de concretização global do Plano de Actividades de 125,58% (conforme 
QUADRO 8), medida através da comparação entre o número de acções realizadas e planeadas. 
Para além da execução da quase totalidade da actividade (96,51%) prevista realizaram-se, em 
contrapartida, mais 25 acções não previstas, que correspondem a (23,14%) das acções 
realizadas.  

QUADRO 8 – TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ACTIVIDADES - 2010 

Actividade planeada  
versus  

actividade realizada
 
 

Acções Previstas 
no Plano 

Acções não  previstas  
no Plano 

Total Realizadas 
Acções  

previstas  
não realizadas 

Taxa de 
execução 

(5/2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Auditorias 17 13 a)
 30 21 1 123,5% 

Inspecções 18 6
b)

 24 22  1 
c)

  122,2% 

Acções de Fiscalização 26 9  35 34
d)

 1 
e)

 130,8% 

Auditorias Clínicas 5 -- 5 5 -- 100,0% 

Auditorias Disciplinares 5 1 6 6 -- 120,0% 

Acções pedagógicas  15 5 20 20 -- 133,3% 

Total 86 34 120 108 3 125,58% 

a) Trata-se de 7 auditorias no âmbito da despesa com medicamentos; 2 auditorias no âmbito do controlo sectorial (auditoria de acompanhamento da actividade 
e resultados dos órgãos de auditoria interna da ARS do Norte, IP e uma auditoria de acompanhamento do controlo operacional do SNS); 1 acção de avaliação 
do cumprimento da recomendação nº1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção e 3 acções do follow-up nas seguintes entidades: ARS do Centro, IP; H. 
Amato Lusitano – Castelo Branco e Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE – Portimão. 

b) A IGAS realizou extra-plano: 2 acções inspectivas à organização dos ACES/CS, para além das 6 inicialmente previstas (SCI); 1 acção inspectiva à USF 
da Ribeirinha (ULS da Guarda, EPE); 1 acção inspectiva à organização e funcionamento do Gabinete do Cidadão no Hospital de S. Teotónio, EPE – 
Viseu; 1 acção temática relacionada com o controlo da distribuição de vinhetas no SNS e outra direccionada ao acompanhamento da execução do 
PNS 2004/2010 (ainda não concluída). 

c) Apesar de ter sido realizada e relatada, a acção que visa o acompanhamento da implementação do Estatuto do Gestor Público nas entidades que se 
encontram sob a tutela do MS, transitou para 2011, tendo em vista a avaliação da adequação das diversas instituições às recomendações formuladas pela 
IGAS em 2009.  

d)  A IGAS previu inspeccionar/fiscalizar 50% dos CPMA autorizados até 31/01/2010, pelo CNPMA, no entanto conseguiu alcançar 100% de cobertura, o que 
implicou a abertura de mais 9 processos, no total de 18. A avaliação do impacto do encerramento das maternidades foi realizada através de 10 acções; a 
fiscalização da interrupção voluntária da gravidez nos estabelecimentos oficiais e nos oficialmente reconhecidos foi desencadeada através de 4 acções, às 
quais acrescem as acções realizadas em colaboração com a ASST e o IPS. 

e) A fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP), não foi realizada em virtude de ainda não ter sido publicada a regulamentação do DL 
313/2009. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

O orçamento de funcionamento corrigido da IGAS para 2010, atingiu o montante de 3.727.958€, 
tendo-se alcançado uma taxa de execução de cerca 95 %, que se apresenta no quadro seguinte, 
com a respectiva despesa desagregada pelas principais rubricas da Classificação Económica.   

 

QUADRO 9 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 2010 

Classificação  
Económica 

Despesa  
Orçamentada (A) 

Despesa  
executada  (€) 

Taxa de  
execução  (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 3379800 3249820.45 96.15 

Bens e Serviços 284543 260532.21 91.56 

Outras despesas correntes 12020 12000 99.83 
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Classificação  
Económica 

Despesa  
Orçamentada (A) 

Despesa  
executada  (€) 

Taxa de  
execução  (3/2)% 

1 2 3 4 

Bens de Capital 51595 16347.45 31.68 

Total Geral 3.727.958 3.538.700,11 94.92 

(A) Despesa orçamentada após as cativações 

 

AFECTAÇÃO REAL DOS RECURSOS HUMANOS 

Como se ilustra no quadro infra, a taxa de execução dos recursos humanos (obtida através da 
comparação dos efectivos existentes no final do ano com os orçamentados e previstos no QUAR 
2010), foi de 86%. 

QUADRO 10 – RECURSOS HUMANOS - 2010 

Grupo profissional 
Recursos humanos  

previstos  
Recursos humanos 

(31.12.2010) 
Taxa de Execução 

(3/2)% 

1 2 3 4 

Dirigente Superior 3 3 100% 

Dirigente intermédio 
a)

 6 5 83,3 % 

Inspector e técnico superior 
b)

 58 47 81 % 

Médico 1 1 100% 

Técnico de informática 3 3 100 % 

Assistente e coordenador técnico 21 21 100 % 

Assistente operacional 8 6 75 % 

Total 100 86 86 % 

a) Inclui 3 chefes de equipa multidisciplinar. 
b) Inclui duas assistentes técnicas a exercer funções de técnico superior no regime de mobilidade inter-carreiras. 

  



30/137 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 |  

 

3.2. ANÁLISE GLOBAL DE EXECUÇÃO 

Conforme se observa no quadro seguinte, a IGAS, no ano de 2010, registou, em termos 
quantitativos, uma actividade desenvolvida/movimento processual muito significativo.  

 
 

QUADRO 11 – ACTIVIDADE GLOBAL DA IGAS - 2010 

Actividade desenvolvida / movimento processual 

M
o

vi
m

en
to

 p
ro

ce
ss

u
al

 

Relatório do Gabinete do Utente / Número de reclamações* 49.197 

Atendimento / Serviço Informativo 1.264 

Processos de acompanhamento relativos a entidades privadas e fiscalização 227 

Processos de acompanhamento relativos a entidades públicas 646 

Auditorias 39 

Inspecções 67 

Auditorias clínicas 5 

Auditorias disciplinares 6 

Acções pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico 
sobre o exercício da acção disciplinar / Número de participantes 

140 

Processos de natureza disciplinar e pré-disciplinar 633 

Processos de contra-ordenação ** 4 

Processos de apoio à gestão 121 

Se
rv

iç
o

  
ex

te
rn

o
 Deslocações em serviço externo 538 

Dias de serviço externo 1.491 

Visitas a estabelecimentos 779 

P
eç

as
 e

la
b

o
ra

d
as

 Informações 759 

Pareceres 170 

Quesitações (para efeitos de peritagens médicas especializadas) 38 

Peritagens médicas especializadas e pareceres da assessoria médica 186 

Acusações 81 

Relatórios 418 

Recomendações formuladas 1.458 

Ex
p

ed
ie

n
te

 Documentação entrada objecto de registo 9.554 

Correio electrónico (e-mail) 4.641 

Ofícios expedidos 6.166 

Telecópias enviadas 679 

Total (soma de controlo) 79.307 

* Como adiante e a seu tempo se observará houve um decréscimo do número total de reclamações 
** Processos previstos 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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3.3. AUDITORIA 

O plano de actividades para 2010 determinava a realização de 17 acções de auditoria, algumas das 
quais com carácter plurianual, relativas ao acompanhamento e avaliação do controlo operacional, à 
execução das operações orçamentais e à avaliação do desempenho organizacional, e ainda a 
auditorias ao acompanhamento das parcerias público-privadas, designadamente para a construção 
de novos hospitais, à facturação de medicamentos em estabelecimentos hospitalares e à verificação 
da execução de contratos com entidades dos sectores privado e social. Concretamente, foi 
desenvolvida a seguinte actividade: 

CONTROLO FINANCEIRO SECTORIAL EXERCIDO NOS ORGANISMOS E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU POR 

ESTE TUTELADOS 

Foram desenvolvidas em 2010, as seguintes acções relacionadas com o controlo financeiro sectorial 
exercido nos organismos e serviços do Ministério da Saúde, com particular incidência nas actividades 
de auditoria interna das entidades hospitalares e de supervisão no âmbito do controlo operacional, 
designadamente: 

 Auditoria ao cumprimento dos deveres de publicitação da informação de gestão pelos 
Hospitais Entidades Públicas Empresariais, no âmbito do controlo sectorial da Saúde - 
esta acção teve como finalidade o acompanhamento e apreciação geral do exercício da 
actividade de fiscalização dos Hospitais EPE (HEPE), em especial no que concerne ao 
disposto nos respectivos Relatórios e Contas e a verificação do grau de acolhimento da 
divulgação dos Princípios de Bom Governo por parte dos HEPE, nos termos definidos 
pela RCM n.º 49/2007, de 1 de Fevereiro, bem como da Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 70/2008, de 22 de Abril, e ainda o cumprimento de outras medidas 
de boa governação, tais como a disponibilização do Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e infracções conexas; 

 Auditorias de acompanhamento da actividade e resultados das Unidades de Auditoria e 
Controlo Interno das ARS do Alentejo, I.P. e da ARS do Norte, I.P. (acção iniciada em 
2010); 

 Acção de acompanhamento ao cumprimento do ponto 2.9.9. do Plano Oficial 
Contabilidade do Ministério Saúde (POCMS), respeitante aos deveres de publicitação da 
informação de gestão e existência de normas de controlo interno aprovadas e 
implementadas nos hospitais do sector empresarial do Estado;  

 Acção de acompanhamento ao cumprimento das recomendações do Conselho de 
Prevenção da Corrupção em diversas instituições hospitalares entidades públicas 
empresariais, tendo em vista a análise sistémica dos Planos de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infracções Conexas, em sequência do cumprimento do ponto 1.2 - 
Recomendação nº 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (Fiscal único); 

 Acção de levantamento do controlo operacional do Ministério da Saúde, abrangendo a 
constituição e funcionamento dos órgãos de fiscalização, de auditoria interna e a 
contratação de serviços de auditoria, visando em concreto, o acompanhamento do 
exercício da actividade de fiscalização da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, 
das Administrações Regionais de Saúde e dos hospitais do sector empresarial do Estado. 
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AUDITORIA A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO ÂMBITO DA SAÚDE 

CONTRATO DE GESTÃO DO CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DO SUL 

Foi realizada uma auditoria ao acompanhamento da execução do Contrato de Gestão (CG) por parte 
da ARS Algarve (ARSA), enquanto entidade pública contratante (EPC), exercendo os poderes de 
fiscalização e de controlo da execução do Conselho de Gestão do Centro de Medicina Física e 
Reabilitação do Sul (CMFRS), em regime de Parceria Público-Privada. 

 Em síntese, no que concerne aos circuitos implementados na ARSA para 
acompanhamento e fiscalização do CG, apurou-se que esta apresentou um muito 
satisfatório controlo do CG. Porém, resultaram da auditoria alguns pontos fracos, 
destacando-se os seguintes: 

 A EPC não tem auditado os sistemas de informação, bem como o exercício da actividade 
clínica; 

 Embora o CG obrigue a Entidade Gestora a manter um inventário actualizado de todos 
os bens afectos ao Centro, constatou-se que o CMFRS não mantém devidamente 
controlável o inventário dos bens afectos ao Centro - não existindo paralelismo entre o 
equipamento entregue, o equipamento que esta se propôs adquirir e o inventário 
apresentado. 

AUDITORIAS AOS PROCESSOS CONCURSAIS DOS HOSPITAIS EM PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA 

Em 2010 foram concluídas as auditorias aos procedimentos concursais dos hospitais em Parceria 
Público-Privada, concretamente, aos Hospitais de Cascais; de Vila Franca de Xira – HVFX; de Braga e 
de Loures (1ª vaga) e aos Hospitais da 2ª vaga (que engloba os Hospitais de Lisboa Oriental – HLO; 
Central do Algarve – HCA; de Vila Nova de Gaia e de Póvoa de Varzim/Vila do Conde) e ainda uma 
auditoria direccionada às Matérias Comuns e Consolidação dos Aspectos Específicos, realizadas 
conjuntamente com a Inspecção-Geral de Finanças, em cumprimento do Despacho do Ministro de 
Estado e das Finanças n.º 196/09, de 23 de Março de 2009. Apresentam-se, em síntese, as principais 
conclusões: 

 À data da conclusão das acções, dos procedimentos lançados no programa PPP-Hospitais 
apenas tinha havido lugar a três adjudicações, sendo que uma delas (Hospital de Loures) 
de forma condicionada, perspectivando-se a sua concretização definitiva no final de 
2009 e apenas tinham sido assinados dois contratos de gestão (Cascais e Braga);  

 Os prazos estimados foram largamente ultrapassados em todos os procedimentos 
concursais da 1.ª vaga, inclusive já se registavam desvios negativos nos concursos 
lançados na 2.ª vaga (HLO e HCA); 

 Segundo as estimativas iniciais de conclusão de cada procedimento concursal lançado, 
constatou-se que, à data da conclusão das auditorias, todos aqueles seis processos 
concursais já deveriam estar finalizados, sendo que apenas se encontravam concluídos 
os dois processos respeitantes à 1ª vaga, atrás referidos (Cascais e Braga), embora 
também com atrasos muito significativos; 

 Saliente-se, ainda, que os dois últimos procedimentos concursais lançados no ano de 
2008, relativos à 2.ª vaga (HLO e HCA), também já deveriam estar em fase de finalização 
durante o 3.º trimestre de 2009. De realçar que, o concurso do HLO ainda se encontrava 
na fase de avaliação das propostas iniciais e no HCA aguardava-se o decurso do prazo 
fixado para apresentação de propostas (6/Jan/10); 



 | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 33/137 

 

 Destaca-se o desvio negativo registado no procedimento concursal do HVFX, que já era 
de 26 meses e 26 dias e o procedimento ainda se encontra na fase de negociação com 
um único concorrente;  

 Finalmente, cabe, ainda, referir que os desvios registados na execução física das PPP 
tiveram, obviamente, impacto negativo ao nível da execução financeira, incrementando 
os custos dos meios alocados aos procedimentos concursais, designadamente os 
encargos associados aos consultores. 

 

AUDITORIAS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 62.º DA LEI DO ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL 

A IGAS realizou, ao abrigo do n.º 2 do art. 62.º da LEO (Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, republicada 
pela Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto), as seguintes cinco auditorias financeiras ao exercício de 2009, 
em duas entidades públicas empresarias, dois serviços e fundos autónomos e um instituto público, 
seleccionados de acordo com os resultados de uma matriz de risco desenvolvida para o efeito, e 
também incluídas no plano para 2010 do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira 
do Estado: 

 Administração Central dos Serviços de Saúde, IP (acção em fase de contraditório - 
formuladas 188 recomendações); 

 Centro Hospitalar Alto Ave, EPE (formuladas 73 recomendações); 

 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (formuladas 92 recomendações); 

 Centro Hospitalar  de Torres Vedras (formuladas 73 recomendações); 

 Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro de Rovisco Pais (formuladas 57 
recomendações). 

Foi emitido um conjunto significativo de recomendações (cerca de 480), consideradas essenciais ao 
controlo interno, e que serão objecto de acompanhamento da sua execução por parte da IGAS em 
sede de follow-up, em próximos anos económicos. 

O objectivo destas auditorias consiste em avaliar os sistemas e os procedimentos de controlo interno 
das operações de execução do Orçamento do Estado instituídos, nos termos do nº 5 do artigo 58º da 
LEO, verificando a sua adequação e operacionalidade e a apresentação de recomendações que 
possam contribuir para a melhoria do sistema e colmatar eventuais fragilidades detectadas. 

Tendo em conta o vasto âmbito de intervenção nos domínios orçamental, económico, financeiro e 
patrimonial bem como o complexo universo de actuação e conscientes da necessidade de um 
esforço significativo de desempenhar essas funções de forma sustentada, foram consolidados os 
documentos metodológicos (matriz de risco e questionários) de suporte à actividade e foram 
utilizadas grelhas de apreciação das metodologias instituídas (GAMI), pretendendo criar um 
referencial genérico e comum quanto à necessidade de observância das boas práticas e das 
normas e princípios de auditoria geralmente aceites. 

Os resultados obtidos das referidas auditorias são integrados no relatório anual sintético do Conselho 
Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado no domínio da 
actividade financeira do Estado reportado ao ano anterior, relevando para a informação que 
acompanha o relatório da Conta Geral do Estado, a enviar à Assembleia da República, dando 
cumprimento ao previsto no art.º 63.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 
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Nem todos os impactos resultantes das auditorias, dado o seu carácter proactivo e pedagógico são 
passíveis, no seu imediato, de quantificação, dado que representam sobretudo alterações 
progressivas nos procedimentos e na cultura organizacional e de gestão. Porém, o conjunto das 
acções empreendidas caracteriza-se pela seguinte expressão financeira do universo controlado: 

N. º de acções 

Recursos utilizados Universo controlado 

N.º de 
Efectivos 

(ETC) 

Valor dos 
custos 

directos 
estimados 

(*) 

Valor da 
despesa 

controlada 

Valor da 
receita 

controlada 

Despesa 
irregular 

Receita 
Irregular 

Ilícitos 
financeiros 

a comunicar 
ao TC 

Administração 
Central dos 
Serviços de Saúde, 
IP (1) 

4 22.071,38€ 22.230.299,71€ 0,00€ n.d. n.d. n.d. 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

2 30.314,70€ 5.918.335,00€ 513.114,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Unidade Local de 
Saúde do Alto 
Minho, EPE  

3 28.160,53€ 8.643.667,00€ 917.314,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Centro Hospitalar 
 de Torres Vedras 

3 19.440,69€ 11.870.888,00€ 3.327.508,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Centro de 
Medicina de 
Reabilitação da 
Região Centro de 
Rovisco Pais 

3 23.168,78€ 9.518.681,00€ 6.232.539,00€ 175.180,00€
a)

 0,00€ 175.180,00€ 

5 15 123.156,08€ 58.181.870,71€ 10.990.475,50€ 175.180,00€ 0,00€ 175.180,00€ 

(*) Conforme respectivas informações de planeamento. 
(1) Valores da informação de planeamento. Não são apresentados valores irregulares , uma vez que ainda não existe relatório final da 
acção. 
a) Abertos procedimentos de regularização. 

 
Os quadros seguintes procuram sintetizar, por entidade auditada, as principais não 
conformidades detectadas, por objectivos de controlo: 

AMBIENTE DE CONTROLO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Administração Central  
dos Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto Ave, EPE 
Unidade Local 
de Saúde do 

Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de 
Medicina de 
Reabilitação 

da Região 
Centro de 

Rovisco Pais 

Não existe um sistema de 
controlo interno global 
devidamente formalizado e 
implementado porquanto não 
estão definidas normas ou 
procedimentos (inexistência de 
regulamento ou manual de 
controlo interno, conforme 
refere o art.º 19º da lei orgânica) 
que garantam o conhecimento e 
a aprovação pelo CD, de todas as 
matérias inerentes à estratégia e 
à supervisão financeira; 

As unidades funcionais não 
possuem normas de 
funcionamento, nomeadamente, 
o sector do imobilizado em que as 
tarefas/actividades não se 
encontram definidas de forma 
clara e detalhada; 

O regulamento 
interno da 
ULSAM ainda 
não se encontra 
aprovado e 
homologado; 

Desactualização de 
grande parte da 
regulamentação 
interna, e ausência de 
instruções escritas de 
procedimentos 
específicos para 
determinadas áreas; 

 

 O expediente não é objecto de 
qualquer registo de entrada e de 
classificação; 

Desde o início 
do corrente ano 
que a ULSAM 
não possui um 
Auditor Interno; 

Ausência de código de 
conduta devidamente 
formalizado e actual 
que consubstancie 
valores e mecanismos 
de prevenção e 
combate à fraude e 
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AMBIENTE DE CONTROLO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Administração Central  
dos Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto Ave, EPE 
Unidade Local 
de Saúde do 

Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de 
Medicina de 
Reabilitação 

da Região 
Centro de 

Rovisco Pais 

corrupção; 

 Como consequência da fusão 
ocorrida, ainda existem alguns 
procedimentos nas unidades 
hospitalares que não se 
encontram uniformizados, tais 
como exemplo, as requisições de 
artigos aos armazéns ainda é feito 
com base em requisições emitidas 
manualmente enquanto na UI de 
Guimarães são emitidas em 
suporte informático; 

Não é feita uma 
gestão do risco 
operacional 
(com impacto 
financeiro); 

  

 Não é efectuada uma gestão do 
risco (com impacto financeiro) 
nem existem mecanismos de 
prevenção e combate à fraude e 
corrupção; 

   

 
ORÇAMENTO E PLANEAMENTO 

Administração Central 
dos Serviços de 

Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto Ave, 
EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar 
 de Torres Vedras 

Centro de Medicina 
de Reabilitação da 
Região Centro de 

Rovisco Pais 

Não há articulação 
entre os diferentes 
planos (plano 
estratégico, plano de 
desempenho, planos 
de investimento, entre 
outros) para a 
elaboração do 
orçamento; 

A planificação de custos anual 
obedecendo a linhas e 
directivas da Direcção, 
designadamente quanto a 
actividades/áreas prioritárias 
de actuação não tem por base 
planos de actividade e 
orçamentos por 
departamentos/serviços; 

A ULSAM não cumpriu, na 
íntegra, os objectivos 
fixados contratualmente, 
que deram origem a 
penalizações, destacando-
se as associadas aos 
desvios na produção, no 
montante de € 
312.025,49 e as 
penalizações associadas à 
inobservância dos 
objectivos institucionais 
de qualidade e eficiência, 
que se estimam em € 
2.747.368,26, previstas; 

O orçamento não 
tem articulação com 
outros instrumentos 
de planeamento 
estratégico (plano 
estratégico, plano de 
desempenho, QUAR, 
etc.); 

A realização da 
despesa, nem sempre, 
ocorreu nos limites 
das dotações 
disponíveis por não 
ser prática deste 
Centro efectuar 
cabimentação prévia e 
ainda a aplicação SIDC 
permitir efectuar 
registos de 
cabimentos em 
rubricas com dotações 
orçamentais 
negativas; 

Não se encontra 
devidamente 
fundamentada a 
facturação dos 
serviços de 
manutenção dos 
aplicativos 
informáticos da ACSS 
às diversas instituições 
do SNS. Ficaram por 
provar os eventuais 
esforços para 
cobrança dos valores 
em dívida; 

Não existe contratualização 
interna; 

 Como não é dado 
cumprimento às 
regras de execução 
orçamental da 
despesa, não 
existem garantias de 
que os reportes 
efectuados se 
apresentem 
actualizados e 
representativos da 
realidade 
orçamental à sua 
data; 

Não existe uma 
definição clara sobre 
os responsáveis a 
quem incumbe as 
operações de 
execução orçamental, 
nomeadamente sobre 
as autorizações de 
despesa ou 
autorização de 
pagamento e ainda na 
área financeira; 

Nem toda a despesa 
foi devidamente 
autorizada por 
entidade competente, 
dada a observância de 
situações em que a 
mesma foi executada 
antes da referida 
autorização. Na 
sequência, não se 

  Não observância do 
princípio orçamental 
da unidade e 
universalidade; 
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ORÇAMENTO E PLANEAMENTO 

Administração Central 
dos Serviços de 

Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto Ave, 
EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar 
 de Torres Vedras 

Centro de Medicina 
de Reabilitação da 
Região Centro de 

Rovisco Pais 

encontra devidamente 
salvaguardado o 
respeito pela execução 
da despesa dentro dos 
limites das dotações 
disponíveis; 

 
DISPONIBILIDADES     

Administração Central dos Serviços de 
Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE 

Centro 
Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de 
Medicina de 

Reabilitação da 
Região Centro 

de Rovisco Pais 

Não foi efectuada contagem física e 
presencial dos valores à guarda da 
tesouraria, não tendo sido respeitado o 
preconizado nas alíneas h) e i) do ponto 
2.9.7.1. do POCMS; 

Não são efectuadas 
regularmente 
contagens físicas do 
numerário e dos 
documentos à 
responsabilidade da 
Tesouraria; 

Não existem procedimentos 
escritos  relativos à gestão 
da tesouraria nem estão 
definidos circuitos 
administrativos actualizados 
e aprovados pelo órgão de 
gestão; 

Não existe 
regulamento 
para os 
fundos de 
maneio; 

Existência de 
fundos de 
maneio não 
constituídos 
regularmente; 

Não foram apresentados regulamentos 
para os fundos de maneio, em 
desconsideração pela alínea j) do ponto 
2.9.7.1 do POCMS; 

Não existe um 
regulamento sobre a 
gestão e 
funcionamento dos 
fundos de maneio 
existentes; 

Não existe regulamento para 
os fundos de maneio 
aprovado pelo CA e não são 
registados movimentos na 
conta 118; Não é efectuado 
controlo regular/contagem 
dos fundos de maneio; 
Despesas pagas sem 
autorização por órgão 
competente; 

 Não é elaborado 
o Orçamento de 
Tesouraria como 
instrumento de 
gestão 
previsional, 
conforme 
estipula o art.º 
49 do DL n.º 
155/92, de 28 de 
Julho (RAFE); 

Nem sempre a realização das despesas 
por fundo de maneio é autorizada por 
responsável competente. Não se 
evidencia que a contabilidade proceda à 
efectiva conferência dos fundos de 
maneio (nomeadamente quanto à sua 
elegibilidade), aquando da sua 
reconstituição. Não existem evidências 
de um efectivo controlo por parte da 
contabilidade sobre os movimentos dos 
fundos de maneio. Não existem 
evidências de que o responsável pelo 
fundo de maneio questione a 
razoabilidade e pertinência das despesas 
apresentadas, tendo sido assinaladas 
situações em que a despesa poderia e 
deveria ter sido paga por outra via; 

 As receitas depositadas em 
contas da banca privada não 
são com regularidade 
transferidas para o IGCP, 
nem os pagamentos são 
efectuados exclusivamente 
através desta entidade, não 
se cumprindo integralmente 
o Princípio da Unidade de 
Tesouraria; 

 No que se refere 
à salvaguarda 
das 
disponibilidades 
constata-se que 
os valores não 
são diária e 
integralmente 
depositados; 

Foi identificada receita arrecadada em 
contas da banca privada que não foi 
imediatamente canalizada para as contas 
do IGCP. A totalidade dos excedentes de 
disponibilidades não está a ser 
transferida, no final do mês, para as 
contas do IGCP. O saldo médio da conta 
da banca privada ultrapassa 5% das 
receitas próprias da "pequena" ACSS; 

    

Não ficou demonstrado um controlo ao 
nível de planos de pagamento e de 
recebimento, não havendo uma gestão 
de tesouraria (com um orçamento 
definido) que permita identificar as suas 
necessidades e excedentes; 
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IMOBILIZADO 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto 
Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de 
Medicina de 

Reabilitação da 
Região Centro de 

Rovisco Pais 

A autorização para a 
aquisição de imobilizado 
nem sempre existe 
previamente - a 
regularização do 
procedimento ocorre 
posteriormente à sua 
efectiva aquisição. Embora 
existam competências 
delegadas nessa matéria, 
não se impõe um limite 
específico para aquisições 
de imobilizado. Por outro 
lado, existem agentes sem 
competência atribuída que 
efectuam aquisições; 

A gestão do imobilizado 
no CHAA não se 
encontra organizada 
tendo em conta a 
dimensão da entidade e 
complexidade das suas 
actividades de forma a 
controlar todos os bens 
do imobilizado, afectos 
à entidade; 

A responsabilidade pela 
gestão patrimonial do 
imobilizado das UCSP que 
compõem a ULSAM não se 
encontra, na prática, adstrita a 
qualquer departamento ou 
sector da ULSAM; 

Não existem 
orientações escritas 
de procedimentos ao 
nível da gestão 
patrimonial que 
contemple normas 
quanto à 
organização, 
responsabilidade e a 
segregação de 
funções e, 
regulamente 
matérias como a 
conferência, 
inventariação, 
classificação, 
contabilização e 
gestão do 
património; 

Constatou-se que o 
valor do Activo Fixo 
Corpóreo, 
constante nas DF, 
não corresponde 
ao valor real do 
Património do 
CMRRC - RP, uma 
vez que, os bens 
não se encontram 
totalmente 
inventariados; 

Não se garante o 
reconhecimento imediato, 
contabilístico e cadastral, 
de todos os bens 
adquiridos, e como tal, não 
há garantia de que todos 
eles se encontrem 
reflectidos no inventário - 
facto que também se 
encontra associado a um 
atraso na inventariação de 
equipamentos realizados 
em 2010; 

O inventário do CHAA 
não traduz a situação 
real do imobilizado 
corpóreo do Hospital. 
Assim, não foi possível 
evidenciar, no âmbito 
da presente auditoria, 
que existe garantia de 
que todos os bens e 
equipamentos do CHAA 
se encontram, ou não, 
localizados nas 
instalações do Hospital; 

A qualidade da informação 
constante dos mapas 
inventário e de amortizações 
que se consegue obter do 
aplicativo informático é pouco 
fiável, para além de não 
integrar todo o imobilizado da 
ULSAM; 

O CHTV dispõe de 
dois registos de 
cadastro, pelo que é 
inexistente o 
inventário 
actualizado; 

Cedência de 
instalações e 
espaços a privados 
que não se 
enquadram na 
missão do CMRRC-
RP, não sendo 
efectuada uma boa 
e adequada gestão 
pública desses 
imóveis/ prédios 
rústicos; 

Não existem fichas de 
identificação individual do 
cadastro para todos os 
bens patrimoniais (como 
seja o caso dos imóveis e 
viaturas), nem contemplam 
toda a informação 
requerida pelo CIBE; 

As grandes reparações 
efectuadas pelo SIE que, 
eventualmente tenham 
aumentado o valor dos 
bens ou, pelo que 
menos, tenham 
prolongado o seu 
período de vida útil, não 
foram comunicadas à 
Contabilidade pelo que 
não foram 
contabilizadas como 
grandes reparações a 
acrescer ao custo 
daqueles bens, mas sim 
levados a custos de um 
único exercício, quando 
deveriam ser diluídos 
pelos anos de vida útil 
dos bens em causa, por 
aplicação da 
correspondente taxa de 
amortização; 

Não é usual a verificação física 
dos bens do imobilizado e sua 
conferência, o que não 
permite a detecção de 
possíveis divergências entre 
os registos e a existência dos 
bens, para além de que nem 
todos os bens da ULSAM se 
encontram devidamente 
inventariados; 

A responsabilidade 
sobre a gestão e 
inventariação dos 
bens patrimoniais 
recai sobre diversos 
serviços, sendo 
caracterizada por 
uma falta de 
articulação entre eles 
(SA, SIE, GI, SGFT); 

 

Não existe um 
planeamento exaustivo, 
criterioso e enquadrado em 
medidas de carácter 
estratégico, anual ou 
plurianual, que evidencie as 
opções de investimento a 
realizar; 

 Ao nível da gestão e do 
investimento nos edifícios da 
ULSAM, verificou-se a tomada 
de decisões sobre os 
investimentos realizados, 
aparentemente, por agentes 
externos e/ou internos, em 
matéria de empreitadas, sem 
que tenham competência 

Não foi efectuado 
Plano de Aquisições 
de Imobilizado 
devidamente 
discriminado; 
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IMOBILIZADO 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto 
Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de 
Medicina de 

Reabilitação da 
Região Centro de 

Rovisco Pais 

própria ou delegada para o 
efeito chegando, 
inclusivamente, a desrespeitar 
decisões os órgãos de gestão 
originando que trabalhos 
desautorizados/suspensos 
tenham sido executados por 
aqueles; 

Os testes realizados 
identificam montantes de 
bens adquiridos que não 
foram objecto de 
inventariação, e por 
conseguinte, o inventário 
não representa a realidade 
patrimonial da ACSS, nem 
tem a devida 
correspondência 
contabilística; 

    

As informações propostas 
para deliberação do CD, 
acerca do processo de 
reconciliação físico-
contabilística, pecam por 
falta de adequada e 
exaustiva fundamentação, 
sobre os movimentos 
contabilísticos associados 
às diversas operações de 
regularização a realizar; 

    

O acompanhamento, em 
termos consolidados do 
SNS, não se afigura ter sido 
assegurado, pois não 
mereceu o envolvimento e 
articulação interna com a 
UOGF, no sentido desta se 
assegurar, que os mais de 
100 milhões de euros de 
activos transferidos tenham 
tido repercussão no 
património das entidades 
destinatárias; 

    

Não se assegura que seja 
cumprido o princípio da 
não utilização abusiva dos 
veículos, nomeadamente 
através do seu uso 
particular, conforme se 
deduz dos testes realizados 
ao controlo efectuado; 

    

Os limites legais de 
reembolso de despesas 
com telefones domiciliários 
e com telefones móveis 
para uso oficial não são 
respeitados, 
consubstanciando-se na 
inexistência de quaisquer 
procedimentos de controlo 
interno sobre os montantes 
processados, (conferência e 
validação dos montantes 
facturados); 
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RECEITAS E COBRANÇAS 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto 
Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar 
 de Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

A dívida de terceiros não 
tem sido provisionada, 
embora tenha associado 
um efectivo risco de 
cobrança, já que foi 
objecto de um processo de 
declaração de 
incobrabilidade em 2008, 
sem que a mesma tenha 
alguma vez sequer sido 
considerada de cobrança 
duvidosa (contabilização na 
conta 218); 

O CHAA não possui, de 
forma escrita, 
procedimentos e 
normas internas, 
definidas para o ciclo 
da receita; 

Não se verifica 
regularidade na 
arrecadação da receita, 
designadamente no que 
se refere às receitas 
provenientes das taxas 
moderadoras que são 
pagas em momento 
posterior ao serviço 
prestado. Efectivamente 
não são contabilizadas as 
taxas moderadoras em 
dívida. Assim os créditos 
da instituição não se 
encontram 
apropriadamente 
valorizados e classificados 
no balanço dado que não 
são contabilizadas as 
taxas moderadoras em 
dívida; 

O CHTV não dispõe 
de procedimentos 
escritos para as 
diversas fases da 
receita, devidamente 
aprovado e 
adaptado à realidade 
do Centro 
Hospitalar; 

Apesar de se verificar 
um montante 
considerável em 
processo de 
contencioso não foi 
reflectida nas DF 
qualquer dívida em 
risco de 
incobrabilidade, 
devidamente, 
justificada; 

As prestações de serviços 
facturadas pela ACSS, não 
apresentam a devida 
formalização legal para a 
sua cobrança, desde logo 
porque não foram 
acordadas e estabelecidas 
as respectivas condições de 
serviço e redigidos 
quaisquer contratos com as 
diversas entidades 
destinatárias. A sua 
liquidação tem-se 
processado mediante um 
modelo de facturação dos 
serviços de SI/TI (datado de 
Março de 2004), através do 
qual não surgem evidências 
de alguma vez ter sido 
autorizado por entidade 
competente; 

O CHAA tem vindo a 
acumular, ao longo dos 
anos, dívidas, não 
relevadas 
contabilisticamente, 
provenientes da 
ausência de pagamento 
das Taxas 
Moderadoras, cifrando-
se o valor acumulado, 
em € 846.565,09; 

Evidenciou-se que são 
efectuadas anulações de 
facturas sem a 
autorização do órgão de 
gestão e sem que esteja 
definido um 
procedimento pelo 
Conselho de 
Administração. Do ponto 
de vista do controlo não é 
efectuado um 
apuramento sistemático 
dos valores anulados e 
dos valores que dão lugar 
a novas facturas; 

Não foram 
evidenciados 
procedimentos para 
que se tivesse 
efectivado a 
cobrança de dívidas 
com recurso à via 
judicial, 
nomeadamente no 
que respeita às 
Companhias de 
Seguros; 

As receitas, não afectas 
à actividade principal do 
CMRRC-RP, não se 
encontram 
adequadamente 
reflectidas na conta 73, 
não representando a 
realidade da receita 
proveniente da 
cedência dos prédios 
rústicos e urbanos a 
terceiros; 

Não existem 
procedimentos e normas 
internas específicas 
definidas para o ciclo da 
receita (manual de 
procedimentos), nem 
existe um organograma 
que defina o circuito 
administrativo que 
assegure uma adequada 
distribuição de funções e 
responsabilidades; 

 Algumas prestações de 
serviço passíveis de 
facturação (codificação de 
episódios) que se 
encontram com atraso 
pelo que não são 
oportunamente e 
correctamente 
processadas; 

Não há evidências da 
adopção de 
procedimentos 
relativos a anulação 
de facturas de 
acordo com os 
critérios 
estabelecidos, 
nomeadamente a 
comprovada 
insuficiência 
económica do 
responsável pelo 
pagamento e/ou a 
inexistência de 
elementos que 
permitam identificar 
a entidade 
responsável; 

Constatou-se que se 
encontravam em dívida 
taxas moderadoras por 
registar 
contabilisticamente; 

Não estão instituídos 
mecanismos consistentes e 
em articulação com o GJ, 
que assegurem a tomada 

 Não existe um sistema de 
acompanhamento regular 
pela ULSAM das acções 
desenvolvidas pela 
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RECEITAS E COBRANÇAS 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar Alto 
Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar 
 de Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

de medidas e acções sobre 
os clientes que não 
liquidam atempadamente 
os seus débitos. As 
atribuições relacionadas 
com processos de 
contencioso são 
desempenhadas por 
sociedades de advogados 
contratadas, relativamente 
às quais não existe um 
sistema de 
acompanhamento regular 
das acções desenvolvidas e 
dos seus resultados; 

sociedade de advogados 
bem como dos resultados 
dessas acções; 

 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Administração Central 
dos Serviços de Saúde, 

IP 

Centro Hospitalar Alto 
Ave, EPE 

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 

EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

A grande maioria dos 
procedimentos é 
efectuada por recursos 
ao ajuste directo, não 
sendo consultadas 
sequer várias 
entidades; 

Os diversos 
departamentos do CHAA, 
solicitam superiormente a 
abertura de procedimento 
para aquisição de 
equipamento novo sem 
que façam prova de que, a 
nível técnico, o 
equipamento, a substituir, 
se encontra 
obsoleto/deteriorado ou 
que representa uma mais-
valia para o serviço 
beneficiário; 

Relativamente à 
Gestão de Stocks, não 
existe um conjunto 
integrado de 
procedimentos 
escritos que 
regulamente as 
responsabilidades, as 
competências e as 
actividades e tarefas 
inerentes à gestão 
material e 
administrativa dos 
stocks da ULSAM; 

Identificados processos 
de aquisição que não 
respeitam a natureza e o 
tipo de procedimento 
legalmente estabelecido, 
sendo que, em alguns 
dos processos 
analisados, a escolha do 
tipo de procedimento 
não foi devidamente 
fundamentada; 

O CMRRC - RP não 
observou os 
procedimentos legais no 
âmbito da celebração 
dos contratos de 
prestação de serviços e 
respectivas renovações. 
Assim sendo, atenta a 
inexistência de 
elementos essenciais, 
tais acordos vinculativos 
são susceptíveis de 
configurar a prática de 
actos nulos; 

Falta de 
fundamentação da 
escolha do 
procedimento; 

O CHAA não conhece a sua 
capacidade instalada 
relativamente à produção 
de Meios Complementares 
de Diagnóstico e 
Terapêutica. Assim, os 
pedidos de requisição de 
MCDT ao exterior não têm 
por fundamento a falta de 
capacidade instalada do 
CHAA para os realizar ou 
qualquer outro tipo de 
justificação; 

Verificam-se falhas nos 
mecanismos de 
controlo interno 
implementados na 
gestão dos stocks da 
ULSAM, como por 
exemplo a inexistência 
de procedimentos de 
contagens físicas 
cíclicas na sequência 
das quais as diferenças 
terem que ser 
justificadas 
superiormente; 

Nem sempre a 
Contabilidade procede à 
informação prévia sobre 
a cabimentação da 
despesa, o que contraria 
o estipulado no artigo 
22º do Decreto-Lei n.º 
155/92, de 28 de Julho e 
o ponto 2.6 do POCMS;  

Incumprimento das 
disposições legais 
aplicáveis em sede de 
aquisição de bens e 
serviços 
designadamente quanto 
à utilização do 
procedimento por ajuste 
directo e eventual 
fraccionamento de 
despesa; 

Inexistência de 
informação de 
cabimento prévio à 
data de autorização 
dos procedimentos; 

Não existe manual de 
procedimentos para a área 
da gestão de stocks; 

 A função de compra não 
se encontra centralizada 
num único 
departamento; 

Não foram encontradas 
evidências da respectiva 
cabimentação da 
despesa. Assim sendo, o 
CA autorizava a 
realização da despesa e 
a assunção do 
respectivo compromisso 
sem que tivesse sido 
observada esta fase 
procedimental; 

Existência de processos 
foram formalizados à 
posteriori, quando os 
serviços já estavam a 
ser prestados, ou já se 
encontravam 

A contagem física 
efectuada aos stocks nos 
"armazéns avançados" da 
Pediatria, Cirurgia 
Ambulatória e Hospital de 
dia permitiu apurar 

 Não existem normas 
internas ou 
procedimentos escritos 
actualizados em 
conformidade com o 
Código dos Contratos 

Não estão 
implementadas as 
normas de controlo 
aplicáveis à gestão e 
funcionamento dos 
aprovisionamentos; 
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AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Administração Central 
dos Serviços de Saúde, 

IP 

Centro Hospitalar Alto 
Ave, EPE 

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 

EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

concluídos; diferenças entre as 
existências reais e os 
registos informáticos 
sobre os stocks; 

Públicos, assim como 
inexiste para a área das 
aquisições 
procedimentos escritos e 
circuitos que definam 
com a necessária clareza 
as funções/tarefas, 
competências e 
autoridade, tendo em 
vista que todos os 
intervenientes tenham 
cabal conhecimento, 
sem margem para 
incertezas, das 
funções/tarefas e 
calendarização de 
actividades a que se 
encontram estavam 
vinculados; 

Fraccionamento de 
despesa com diversos 
procedimentos de 
aquisição, por ajuste 
directo simplificado, 
para o mesmo tipo de 
bem ou serviço; 

Relativamente aos 
pagamentos e dívidas a 
terceiros, existem atrasos 
significativos no processo 
de conferência da 
facturação de terceiros; 

 Nas contagens 
efectuadas aos produtos 
em stock foram 
identificadas situações 
em que os artigos em 
armazém não são 
imediatamente lançados 
(quer entradas quer 
saídas) no sistema 
informático; 

Falta de articulação 
entre a Farmácia e os 
diversos serviços quer 
quanto às aquisições 
quer quanto aos 
consumos efectuados; 

Não existem evidências 
de um 
acompanhamento 
adequado da execução 
dos processos de 
aquisição; 

   Não são determinadas 
quantidades económicas 
dos produtos para a 
efectivação de 
encomendas, o que 
resulta em vários 
pedidos mensais do 
mesmo produto, sem 
que seja desencadeado 
um procedimento 
concursal; 

Não existe um manual 
de procedimentos na 
área da logística e 
aprovisionamento, 
nem existe 
organograma que 
defina o circuito 
administrativo e 
assegure uma 
adequada distribuição 
de funções e 
responsabilidades; 

   As saídas do armazém 
são registadas como 
consumo efectivo, 
apesar de existências de 
stocks em serviços 
clínicos, pelo que o 
saldo contabilístico não 
corresponde às 
existências em stocks no 
CMRRC-RP; 

 
CUSTOS COM PESSOAL 

Administração Central 
dos Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

No âmbito dos acordos de 
cedência de interesse 
público, existência de 
contratos celebrados com 
os serviços de origem do 
mesmo dia de início de 
produção de efeitos do 
acordo de cedência de 

Não existem 
procedimentos 
internos que 
regulamentem a 
gestão dos recursos 
humanos; 

Não existem procedimentos 
escritos que regulamentem a 
gestão dos recursos humanos 
nas várias vertentes; 

O CHTV recorre à 
contratação de 
recursos humanos, o 
que não se 
compagina com as 
modalidades de 
contratação previstas 
na Lei n.º 12-A/2008, 

Foram detectados 
trabalhadores a 
exercerem funções no 
Centro sem o devido 
enquadramento legal; 
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CUSTOS COM PESSOAL 

Administração Central 
dos Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

interesse público; de 27 de Fevereiro, 
com a redacção dada 
pela Declaração de 
Rectificação n.º 22-
A/2008, de 27 de 
Fevereiro, Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de 
Dezembro e Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de 
Abril; 

No mesmo âmbito, 
existem contratos com o 
serviço de origem 
posteriores à data do 
pedido de autorização ao 
membro do Governo 
respectivo (Ministra da 
Saúde), no qual já é 
referido o seu vínculo 
laboral com aquela 
entidade; 

Não se verificava 
para todos os 
trabalhadores e 
classes profissionais 
do Hospital o 
registo dos seus 
deveres de 
pontualidade e 
assiduidade por 
sistema de registo 
automático através 
de identificação 
biométrica; 

Subsistem, em simultâneo, 
dois sistemas de controlo da 
pontualidade, o manual 
utilizado nas UCSP e para o 
trabalho extraordinário e 
suplementar, baseado na 
utilização de folhas de ponto, 
assinadas pelo funcionário 
mas nem sempre validadas 
pelo respectivo superior 
hierárquico e o registo 
biométrico; 

Os valores 
contratualizados 
ultrapassam o valor 
legalmente previsto 
tendo em vista a 
fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.; 

Não foram encontradas 
evidências da existência 
de qualquer tipo de 
controlo sobre os 
registos de abonos e 
descontos, antes da 
autorização de 
pagamento pelo CA; 

Nulidade dos contratos de 
prestação de serviços na 
modalidade de avença, 
por violação dos requisitos 
previstos no n.º 2 e 4 do 
art.º 35º da LVCR, tanto na 
redacção anterior como 
na introduzida pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de Abril; 

A realização de 
horas 
extraordinárias, 
para além das HE 
dedicadas ao 
Serviço de Urgência 
não se encontra 
previamente 
autorizadas 
mediante a 
elaboração de um 
mapa mensal 
descritivo das 
necessidades de 
trabalho 
extraordinário; 

Não se evidenciaram 
mecanismos de controlo 
interno designadamente no 
que se refere ao controlo da 
produção adicional dos 
médicos, realizada com base 
em incentivos, pois a mesma 
não é acompanhada com base 
em rácios que permitam, por 
exemplo, monitorizar o peso 
e o comportamento da 
produção adicional versus 
produção base 
designadamente, verificar se 
o peso da produção adicional 
se mostra razoável 
relativamente à produção 
base de cada 
especialidade/médico; 

Não está operacional 
o controlo da 
assiduidade e 
pontualidade por 
registo biométrico; 

Recurso à aquisição de 
serviços para prestação 
de cuidados de saúde, 
cuja área vocacional 
pertence, por 
excelência à entidade 
contratante, 
designadamente, a 
enfermeiros e auxiliares 
de acção médica, para, 
em regra, suprimento 
de necessidades 
permanentes de 
serviço. Não é exercido 
o controlo efectivo das 
prestações de serviço 
designadamente quanto 
ao número de 
profissionais envolvidos 
e as condições 
desenvolvidas para o 
efeito; 

Existência de 
trabalhadores ao abrigo 
de Protocolos para os 
quais não é invocado 
qualquer fundamento ou 
enquadramento legal; 

Não se 
evidenciaram 
mecanismos de 
controlo interno 
designadamente no 
que se refere ao 
controlo da 
produção adicional 
dos médicos, 
realizada com base 
em incentivos; 

 Não existe um 
regulamento de 
horário de trabalho; 

 

Celebração de contratos a 
termo resolutivo com 
violação do disposto no 
RCTFP, o que implica a sua 
nulidade; 

  Não estão a ser 
respeitados os limites 
impostos para o 
trabalho 
extraordinário, não 
existindo 
fundamentação 
casuística sobre a 
necessidade de 
ultrapassar o limite 
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CUSTOS COM PESSOAL 

Administração Central 
dos Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

de 1/3, o que, 
inclusive, decorre do 
preâmbulo da 
Circular n.º 2/2009, 
de 15 de Janeiro, 
emitida pelo CA do 
CHTV; 

A compensação pelo 
trabalho extraordinário é 
paga nos termos do 
disposto no DL n.º 259/98, 
de 18 de Agosto, o que se 
afigura irregular, 
atendendo que este 
diploma deixou de se 
aplicar aos trabalhadores 
com contrato de trabalho 
em funções públicas, pelo 
que, à prestação de 
trabalho extraordinário, 
dever-se-ia aplicar o 
disposto no RCTFP, 
aprovado pela Lei n.º 
59/2008, de 11 de 
Setembro; 

    

O registo biométrico da 
assiduidade não é 
efectuado por todos os 
trabalhadores, 
independentemente do 
vínculo, o que evidencia 
uma falha no sistema de 
controlo interno dos 
recursos humanos; 

    

 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

A ACSS, não tem definida uma 
estratégia de gestão para os 
STIC internos que abarque a 
organização, os recursos, a 
capacidade de planeamento 
em relação a 
desenvolvimentos futuros do 
negócio e das aplicações 
informáticas; 

O nível de 
abrangência e 
integração das 
diferentes aplicações 
com a aplicação de 
contabilidade SIDC é 
pouco funcional, ou 
mesmo inexistente; 

A arquitectura do SIDC 
não permite que o 
registo da gestão de 
stocks seja feito de 
forma permanente, 
sendo efectuado numa 
base mensal. Pelo que a 
informação quanto aos 
registos e informação 
contabilística não está 
disponível de forma 
actualizada; 

Não se garante a 
impossibilidade de 
manipulação de dados 
por pessoas não 
autorizadas uma vez 
que o ALERT tem 
acesso às bases de 
dados do seu 
aplicativo no CHTV; 

As aplicações 
informáticas nem 
sempre emitem 
informação fiável para 
a tomada de decisão 
existindo problemas de 
articulação entre as 
aplicações; 

Inexistência de um processo 
de planeamento de curto e 
médio prazo formal e escrito, 
onde se identifiquem os 
custos para todas as 
actividades planeadas, as 
aplicações a serem adquiridas 
ou actualizadas, os recursos a 
atribuir, os prazos a cumprir e 
as prioridades as estabelecer; 

Também o RHV não 
se encontra 
integrado com outras 
aplicações 
nomeadamente com 
sistema de controlo 
de assiduidade; 

 A integração 
contabilística de dados 
entre aplicações não 
se realiza de forma 
permanente, 
requerendo a 
intervenção humana; 

Na área do Património 
são notórios os 
constrangimentos 
motivados pela 
ausência de sistemas de 
informação fiáveis; 

Não existem políticas e 
procedimentos de 
acompanhamento e 
monitorização do 

  Não é evidente que os 
reportes de 
informação ao CA 
contribuam para a 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar  de 
Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

desempenho e execução dos 
contratos; 

elaboração dos 
instrumentos de 
gestão estratégica do 
hospital, desde logo 
pela ausência de 
alguns deles; 

Não é efectuada a gestão da 
qualidade, por conseguinte, 
não é monitorizado o 
cumprimento de políticas e 
procedimentos 
organizacionais; 

    

Não estão implementados 
níveis de serviço com as 
entidades utilizadoras dos 
serviços da ACSS, nem é 
promovido um processo de 
avaliação contínua da 
satisfação pelos serviços 
prestados; 

    

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Administração Central dos 
Serviços de Saúde, IP 

Centro Hospitalar 
Alto Ave, EPE 

Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, EPE 

Centro Hospitalar 
 de Torres Vedras 

Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro de Rovisco Pais 

Não foram tomadas as devidas 
medidas para que a dívida que 
possa recair sobre a 
instituição, embora ainda não 
registada, estivesse 
totalmente relevada 
contabilisticamente, 
nomeadamente através da 
especialização do exercício; 

Encontram-se 
reflectidos na conta 
422 - Edifícios e 
outras construções 
os investimentos 
efectuados nos 
terrenos e edifícios 
arrendados pelo 
CHAA, para exercer a 
sua actividade. 

Existem valores em dívida 
não apurados nem 
reconhecidos 
contabilisticamente e 
portanto não reflectidos 
nas Demonstrações 
Financeiras, 
designadamente, de 
Taxas Moderadoras; 

 Os registos 
contabilísticos e outros 
elementos disponíveis na 
informação financeira 
constante da prestação 
de contas não resume, 
de forma adequada, os 
factos económicos e 
financeiros ocorridos no 
ciclo da gestão auditada. 

Existem elementos da conta 
de gerência que não se 
encontram correctamente 
suportados já que foram 
detectados documentos de 
receita e de despesa sem 
suporte, bem como operações 
diversas sem evidência dos 
documentos que as suportam, 
ou com documentos de 
suporte insuficientes; 

 A conta 57 Reservas 
encontra-se 
sobrevalorizada porque 
inclui subsídios e reservas 
decorrentes da 
transferência de activos 
que dada a sua 
antiguidade deveriam já 
ter sido regularizados; 

  

Considera-se elevado o risco 
de erros por incorrecta 
aplicação de critérios 
contabilísticos, resultado, 
nomeadamente, dos 
movimentos registados ao 
nível do imobilizado. 

 Encontram-se reflectidos 
na conta 422 - Edifícios e 
outras construções os 
investimentos efectuados 
nos terrenos e edifícios 
arrendados pela ULSAM 
para exercer a sua 
actividade. 

  

Nota: Todas as acções foram concluídas com a produção do respectivo relatório final, à excepção da ACSS, IP, na qual se concluiu apenas o projecto de 
relatório. 

 

Como regra geral, é conclusão destas acções que as demonstrações financeiras destas entidades não 
estão em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites, não representando, de 
forma apropriada e verdadeira, a sua situação económico-financeira e patrimonial. 
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AUDITORIA DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (AO ABRIGO DO N.º 1 DO ART. 62.º DA LEI DE 

ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL). 

Foi concluída uma auditoria ao desempenho do Centro Hospitalar do Oeste Norte - CHON, 
desenvolvida ao abrigo da alínea a) do art. 4º do DL 275/2007 de 30 de Julho, após planeamento e 
operacionalização dos suportes metodológicos elaborados para o desenvolvimento de Auditorias de 
Desempenho Organizacional previstas no n.º 1 do artigo 62º da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto (Lei 
de enquadramento do Orçamento do Estado) republicada pela Lei n.º 48/2008, de 24 de Agosto, que 
estabelece que as entidades deverão ser sujeitas a auditoria externa, abrangendo a avaliação da 
missão, os objectivos do organismo, bem como a economia, eficiência e eficácia da respectiva 
despesa. Esta acção permitiu concluir, em síntese, que: 

 Não tem estruturado um efectivo modelo de gestão estratégica com enfoque especial 
na actividade assistencial e com repercussões na envolvente patrimonial; 

 Apesar de se constatar a existência de suportes documentais para planeamento anual de 
actividades e sua avaliação, no entanto, os mesmos revelam-se bastante deficientes, não 
contribuindo efectivamente para a avaliação do desempenho da actividade dos serviços 
e do ciclo de gestão, tanto mais que os planos e os relatórios de actividades para além 
de extemporâneos não estão correlacionados entre si; 

 A realidade patrimonial do CHON, que não está adequadamente representada nas 
demonstrações financeiras, compreende áreas que, pela sua natureza e dimensão bem 
como pelo tipo de recursos que consome e ónus que representa para o orçamento do 
CHON, se consideram completamente dissociadas das atribuições, missão e vocação de 
um estabelecimento hospitalar. O CHON tem desviado recursos para financiar 
actividades alheias à sua actividade nuclear, nomeadamente, parques públicos, campos 
de ténis, capelas e ermidas, jardim infantil, antigo palácio real, pinhal da casa real, mata, 
pavilhão gimnodesportivo e ainda outros imóveis com origem no património do Hospital 
Termal e ainda outros cedidos à Câmara Municipal das Caldas da Rainha - CMCR. O 
CHON assume exclusivamente as despesas com a gestão e manutenção de espaços e 
infra-estruturas de manifesto interesse público para o município, sem contrapartida 
financeira compensatória por parte da autarquia, afigurando confusão e desordem nas 
relações e na salvaguarda dos interesses hospitalares e autárquicos; 

 O regulamento interno do CHON deveria ter sido elaborado, aprovado pelo Conselho de 
Administração (CA) e submetido a homologação no prazo de 120 dias a contar da 
entrada em vigor do diploma que o constituiu, o que não aconteceu; 

 A análise económico-financeira ao triénio (2007/2009) revela a deterioração dos fundos 
patrimoniais provocada por resultados líquidos negativos consecutivos, os quais, não 
fosse o reforço de financiamento de cerca de 12,7 milhões de euros atribuído em 2009, 
colocaria o nível de resultados em 17 milhões de euros negativos; 

 A rubrica de fornecimentos e serviços externos contribuiu significativamente para a 
degradação do nível de resultados e para o agravamento da dívida acumulada. De entre 
as sub-rubricas que mais contribuíram para esses resultados destacam-se os Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), transporte de doentes, rendas e 
alugueres e serviços técnicos de recursos humanos. Refira-se que em rendas e 
alugueres, para além de registadas as rendas pagas por instalações arrendadas, se inclui 
também e sobretudo, o aluguer de pré-fabricados para instalação de serviços do CHON, 
revelando má gestão numa óptica de custo/benefício e de economia de recursos, dada a 
solução provisória, precária e particularmente onerosa assumida; 
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 Embora os custos com pessoal registem um aumento no triénio de 5%, os custos 
relacionados com aquisições de serviços técnicos aumentaram cerca de 262%, 
constituindo o principal factor para o acréscimo do volume de custos e para a 
deterioração da rentabilidade operacional; 

 Especialmente no caso de pessoal médico, são efectuados pagamentos de horas 
extraordinárias, sem nenhum carácter de excepcionalidade, ultrapassando o valor da 
remuneração base auferida; 

 A evolução dos principais indicadores de actividade revela tendências negativas em 
especial no que respeita ao número de doentes tratados por cama, ao tempo de espera 
para a primeira consulta (que duplicou no triénio) e ao número de cirurgias programadas 
em produção convencional, que decresceu (ainda que a produção em ambulatório 
registe tendência contrária), associado à baixa taxa de ocupação global dos blocos 
operatórios (em regra abaixo dos 60%), à redução do número de intervenções por 
médico equivalente e um aumento dos tempos médios por intervenção; 

 Não tem implementado um sistema de informação que possa servir de instrumento 
fiável, completo e adequado ao desenvolvimento da função de gestão nos seus 
diferentes momentos, desde o planeamento à execução, ao respectivo controlo e 
avaliação, de forma a identificar com clareza, os graus de eficácia e eficiência do 
respectivo desempenho, minimizar o risco de ocorrência de erros e garantir a totalidade 
e a exactidão da informação económico-financeira e de gestão; 

 O CA não instituiu procedimentos que garantam a eficiente utilização da capacidade 
instalada, designadamente no pleno aproveitamento dos recursos humanos, 
equipamentos e infra-estruturas existentes, de modo a alcançar rácios favoráveis na 
utilização dos meios disponíveis e atingir os objectivos de qualidade e de eficiência 
contratualizados. 

AUDITORIA À EXECUÇÃO DE ACORDOS COM ENTIDADES DOS SECTORES PRIVADO E SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE 

CUIDADOS DE SAÚDE CONTINUADOS 

Na sequência do trabalho desenvolvido em 2009 sobre a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados, foram concluídas em 2010 cinco acções de âmbito nacional, em cada 
uma das Administrações Regionais de Saúde, com o objectivo comum de verificação dos acordos 
de 2008 e os procedimentos de controlo interno implementados em 2009. 

Em todas as acções desenvolvidas, é conclusão comum que os procedimentos de controlo interno 
instituídos pelas equipas coordenadoras da rede, quer regionais, quer locais, são insuficientes na 
verificação e no controlo do processo de facturação dos serviços de cuidados continuados prestados 
e sua conferência, pois não permitem assegurar de forma totalmente eficaz a prevenção de 
eventuais irregularidades, a exactidão e integridade de todos os registos, e ainda, o controlo da 
afectação dos recursos humanos às Unidades de Internamento e a forma actual de compensação das 
unidades pelos encargos com os medicamentos.  

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NAS AUDITORIAS REALIZADAS AO ABRIGO DO 

ART.º 62.º, N.º 2, DA LEO 

As acções de acompanhamento às recomendações proferidas nas auditorias financeiras e de gestão 
concluídas em anos anteriores têm como objectivo obter uma conclusão sobre o impacto 
proporcionado pelas medidas preconizadas, avaliando o grau de aplicação das mesmas, procurando 
verificar dentro de cada área abordada, a progressão registada ao nível da sua implementação face 
ao que, ao tempo, havia sido concluído e recomendado.  
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Foi realizada uma auditoria de acompanhamento ao cumprimento das recomendações formuladas 
na auditoria ao Sistema de Controlo Interno do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, 
apresentando-se no quadro seguinte o grau de implementação das recomendações formuladas: 

QUADRO 12 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

Resumo 
Grau de Aderência 

Total 
Percentagem 

1 (N) 2  (+-) 3  (S) 1 (N) 2  (+-) 3  (S) 

A)   Quanto à estrutura organizativa e processo de decisão  7 3 10  70% 30% 

B) Quanto ao processo de elaboração e alteração do orçamento   1 1   100% 

C) Quanto aos procedimentos na área das disponibilidades 7 6 3 16 44% 38% 19% 

D) Quanto aos procedimentos na área do imobilizado 5 6 4 15 33% 40% 27% 

E) Quanto aos procedimentos na área da receita e cobrança 2 2 3 7 29% 29% 43% 

F) Quanto aos processos de aquisição de bens e serviços 3 3 4 10 30% 30% 40% 

G) Quanto aos custos com o pessoal 2 3 2 7 29% 43% 29% 

H) Quanto aos sistemas de informação  2  2  100%  

I) Quanto à prestação de contas  1  1  100%  

Total 
19 30 20 

69 
28% 43% 29% 

69 100% 

 
Constata-se que foram inicialmente formuladas 69 recomendações, sendo que em termos de 
avaliação global, a taxa de não aplicação das recomendações rondou os 28%, estando 43% em 
implementação e 29% efectivamente implementadas. Conclui-se, por conseguinte, que a instituição 
revelou, em regra, uma suficiente aderência às orientações formuladas pela IGAS, reconhecendo-se 
o esforço desenvolvido pelo Conselho de Administração na implementação de medidas de maior 
controlo, as quais, a médio prazo, certamente contribuirão para a supressão das desconformidades, 
indo ao encontro do que foi recomendado. 

A auditoria de acompanhamento ao cumprimento das recomendações formuladas no âmbito da 
auditoria ao Sistema de Controlo Interno do Instituto da Droga e da Toxicodependência, prevista no 
Plano de Actividades para 2010, foi antecipada e concluída ainda no decurso do ano 2009 (constando 
já do Relatório da IGAS de 2009). 

Na sequência da auditoria ao Sistema de Controlo Interno do Hospital de Faro, EPE, foram 
desenvolvidas acções autónomas de apuramento de eventual responsabilidade financeira 
reintegratória e sancionatória, nos termos dos artigos 59.º e 65.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, 
alterada pelas Leis n.ºs 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto, para comunicação ao 
Tribunal de Contas, de acordo com o seguinte quadro: 

 

Auditoria ao Sistema de Controlo Interno  
do Hospital de Faro, EPE 

Reintegratória   4 factos 336.247,78€ 

Sancionatória   17 factos 2.807.491,53€ 

Total 21 factos 3.143.739,31€ 

 

Na sequência das auditorias ao Sistema de Controlo Interno realizadas em anos anteriores, foi 
igualmente desenvolvido um conjunto adicional de acções autónomas de apuramento de eventual 
responsabilidade financeira reintegratória e/ou sancionatória, nos termos dos artigos 59.º e 65.º da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pelas Leis n.ºs 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 
de Agosto, para comunicação ao Tribunal de Contas, no âmbito dos seguintes processos: 
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Auditoria ao Sistema de Controlo Interno da ARS Centro, IP 

Sancionatória   

Ex-Sub Região Saúde Aveiro 7 factos 1.401.280,77€ 

ARS 8 factos 594.759,67€ 

ACES Dão Lafões I 1 facto 50.511,22€ 

ACES Dão Lafões II 1 facto 44.509,06€ 

ACES Dão Lafões III 1 facto 48.493,72€ 

Total  18 factos 2.139.554,44€ 

 
Auditoria ao Sistema de Controlo Interno 

do Hospital Amato Lusitano, SPA 

Sancionatória 2 factos 1.511.417,06€ 

 
Auditoria ao Sistema de Controlo Interno  

do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE 

 Sancionatória 3 factos 588.527,66€ 

 

OUTRAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS 

AUDITORIAS À APLICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Foram iniciadas as seguintes acções, extra-plano de actividades, cuja conclusão deverá ocorrer no 
ano 2011: 

Auditorias ao Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (2 dirigentes 
e 3 trabalhadores) ao Hospital Garcia de Orta, EPE (Almada) e ao Hospital de São Marcos (Braga), na 
sequência do Despacho de Sua Excelência a Ministra da Saúde, datado de 29 de Julho de 2010, 
exarado na Informação n.º 983/2010, de 21 de Julho de 2010, da Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde; 

AUDITORIAS À DESPESA COM MEDICAMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SNS 

Auditoria à despesa com medicamentos nos estabelecimentos hospitalares do SNS, na sequência da 
divulgação, em 24 de Maio de 2010, por parte de Sua Ex.ª Ministra da Saúde, das dez medidas para 
uma gestão mais eficiente do Sistema Nacional de Saúde (SNS) onde se determinava, no conjunto 
das medidas relacionadas com a política do medicamento, o reforço das auditorias da IGAS à 
despesa com medicamentos nos estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, 
incluindo o controlo sobre o registo e distribuição gratuita de medicamentos. Este processo 
contemplou já em 2010, a abertura e o início de seis acções de auditoria nas seguintes entidades 
hospitalares: 

 Centro de Medicina e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais; 

 Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; 

 Centro Hospitalar do Porto, EPE; 

 Instituto Português de Oncologia do Porto, EPE; 

 Centro Hospitalar Médio Ave, EPE; 

 Unidade Local de Saúde Alto Minho, EPE. 
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3.4. INSPECÇÃO 

AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS, A NÍVEL NACIONAL, COM VISTA A MELHORAR A QUALIDADE DA 

PRESCRIÇÃO MÉDICA E DA UTILIZAÇÃO RACIONAL DO MEDICAMENTO 

A acção referenciada foi desenvolvida com o objectivo de aferir as medidas implementadas na 
generalidade dos ACES para melhorar a qualidade da prescrição médica e a utilização racional do 
medicamento, bem como sensibilizar os responsáveis para a premência da elaboração, adopção 
e normalização de normas orientadoras terapêuticas. Enquadrada numa perspectiva de controlo 
interno, que tem estado na linha das preocupações e dos objectivos subjacentes a um conjunto 
de acções empreendidas pela IGAS nos últimos anos, foram inquiridos, através de um 
questionário disponibilizado por via electrónica, os responsáveis pelos ACES integrados nas ARS 
(5) e, posteriormente, foram alvo de verificação física 27 ACES (no OP2-OE1 do QUAR 2010, a 
IGAS comprometeu-se a alcançar, em 2010, uma taxa de cobertura efectiva de 25% dos ACES 
não integrados em ULS). 

Em seguida, apresenta-se um mapa com a distribuição geográfica da acção. 
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Destacam-se, entre outros, os seguintes resultados: 

 Numa avaliação global do sentido das respostas às questões colocadas à volta da 
existência de normativos e orientações, em cumprimento das normas gerais previstas no 
DL 28/2008, de 22.2, ou das directrizes decorrentes doutros instrumentos de 
organização, regulação/ normalização clínica e administrativa, (v.g. programas 
nacionais), conclui-se que o panorama é maioritariamente desfavorável (entre 62% a 
77%), embora as respostas directas, de pendor negativo ou a ausência de resposta não 
traduzam, necessariamente, uma postura de inacção; 

 Em matéria de controlo médico sobre os níveis de prescrição em doentes crónicos, 
42,6% (26) do total dos ACES promove tal controlo, percentagem inferior à que agrega 
as respostas negativas (31 ACES), não tendo sido obtida resposta em 4 ACES; 

 Relativamente à prescrição de anti-infecciosos/anti-bacterianos, foram evidenciados os 
ACES que apresentam valores superiores à média nos indicadores relativos ao total de 
embalagens deste grupo farmacológico (e, por conseguinte, no nº de embalagens por 
utilizador), um dos quais apresentava um número total de embalagens de antibióticos 
prescritas de 238.608 (quando a média apurada foi de 45.738) e de Cefalosporinas, de 
37.846;   

 

GRÁFICO 2 – PRESCRIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS/ ACES QUE SE DESTACARAM 
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 No que diz respeito aos totais gerais apurados quanto aos medicamentos para as 
doenças endócrinas/anti-diabéticos orais (4.862.191 embalagens prescritas nos 57 ACES 
que prestaram esta informação); situando-se na ARSLVT o ACES que apresenta o valor 
mais elevado de embalagens por diabético referenciado. 

 Com base nos dados apurados para os medicamentos anti-hipertensores/ aparelho 
cardiovascular, foi possível representar os ACES (28) que apresentavam valores 
superiores à média apurada.  

 
GRÁFICO 3  – PRESCRIÇÃO DE ANTI-HIPERTENSORES/ ACES QUE SE DESTACARAM 

 

 

 

 A média dos antipsicóticos, calculada com base no total das embalagens prescritas, 
coloca em destaque um ACES com o número mais elevado de embalagens prescritas 
(269.677). No cruzamento dos dois indicadores, as disparidades não são tão marcadas, 
chamando a atenção, face ao nº de utilizadores, vários outros ACES da ARS do Norte. 
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GRÁFICO 4 – PRESCRIÇÃO DE ANTIPSICÓTICOS/ ACES QUE SE DESTACARAM 

 

 Verificou-se, em muitos casos, ausência de controlo dos registos clínicos, 
designadamente dos registos dos contactos indirectos, que nem sempre expressavam de 
forma clara o motivo do contacto, tendo sido identificadas situações em que os médicos 
admitem proceder à renovação do receituário sem se certificarem da sua necessidade;  

 Foram, igualmente, sinalizadas situações relacionadas com a produtividade dos médicos 
em que há um manifesto desvio em relação ao padrão apurado, dificilmente atingíveis 
um quadro de desempenho de qualidade (ex. 17000 consultas ano). 

CONTROLO DA FACTURAÇÃO AO SNS DOS ENCARGOS COM PRODUTOS RADIOACTIVOS UTILIZADOS PELAS 

ENTIDADES CONVENCIONADAS NO ÂMBITO DA MEDICINA NUCLEAR 

Numa perspectiva de controlo da despesa, a acção inspectiva em referência teve como 
destinatárias, numa 1.ª fase, as ARS e as ULS, contudo, no decurso da respectiva execução e por 
razões de operacionalidade, tornou-se extensível à universalidade dos serviços que integram o 
SNS.  

Atenta a actual conjuntura económica, na qual a contenção da despesa pública assume uma 
importância extrema, procurou-se, deste modo, habilitar os organismos competentes a 
reavaliarem a sua actuação no que concerne aos encargos que têm vindo a ser assumidos com a 
realização de exames na área da Medicina Nuclear, por entidades externas ao mesmo. 

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 O peso dos radiofármacos no preço dos exames de Medicina Nuclear facturados às ARS 
corresponde a cerca de 85% do valor total suportado pelos mesmos, tendo a facturação 
global ascendido a € 7.898.298,28, em 2009; 
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 A análise da facturação apresentada pelas entidades convencionadas, durante o aludido 
ano, revela que nem todas operam a nível nacional e que o peso dos radiofármacos tem 
uma ponderação distinta relativamente ao custo exclusivo do exame: 

Facturação dos serviços com exames da medicina nuclear prestados  
pelas entidades convencionadas às administrações regionais de saúde 

Ano 2009 

ARS 
Totais Peso radiofármacos 

Exames Radiofármacos Total % 

Norte 165.720,73 € 1.733.417,97 € 1.899.138,70 € 91,3% 

Centro 392.588,72 € 1.265.850,26 € 1.658.438,98 € 76,3% 

LVT 589.519,85 € 3.313.288,23 € 3.902.808,08 € 84,9% 

Alentejo 21.943,19 € 72.085,54 € 94.028,73 € 76,7% 

Algarve 10.258,89 € 50.627,26 € 60.886,15 € 83,2% 

Totais 1.180.031,38 € 6.435.269,26 € 7.615.300,64 € 84,5% 

 

 Apesar das diferentes tabelas dos preços dos exames complementares de diagnóstico 
realizados nas entidades convencionadas não contemplarem os produtos radioactivos a 
administrar aos doentes e, não obstante se ter recomendado que as ARS apenas 
deveriam assumir a responsabilidade pelo pagamento, em separado, de tais produtos 
(com base na factura apresentada pela entidade fornecedora dos mesmos), verificou-se 
que a maioria das ARS continua a não controlar estes pagamentos;  

 Verificaram-se inúmeras discrepâncias entre os preços praticados pelas diversas 
entidades, para a realização dos mesmos exames; nalguns casos, o valor pago pelo 
radiofármaco utilizado é manifestamente superior ao valor total do mesmo exame, 
quando realizado noutras entidades;  

 A variação de preços dos exames de Medicina Nuclear cobrados às ARS pelas entidades 
convencionadas com o SNS é devida à flutuação dos preços dos radiofármacos, bem 
como à possibilidade de utilizar substâncias radioactivas alternativas, nalguns dos 
exames; 

 Apesar de ainda estarem em vigor as convenções celebradas antes da entrada em vigor 
do Estatuto do SNS (1993), alguns operadores convencionados têm vindo a contratar 
directamente com os estabelecimentos hospitalares do SNS à margem da convenção, 
praticando, nalguns casos, preços mais competitivos do que os convencionados;  

 A inexistência de um valor fixo para os encargos com a realização do exame tem vindo a 
permitir, pois, que as entidades convencionadas com as ARS facturem valores excessivos 
pela utilização dos radiofármacos, comparativamente com o valor que lhes é pago, em 
iguais circunstâncias, por alguns dos estabelecimentos hospitalares com os quais 
contratualizam a prestação de serviços na área da Medicina Nuclear, ou com os preços 
praticados por outros operadores não convencionados; 

 Ou seja, paradoxalmente o preço total dos exames (incluindo o valor do radiofármaco) 
cobrado pelas entidades privadas aos hospitais é nalguns casos manifestamente inferior 
àquele que as mesmas cobram no regime convencionado; 
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GRÁFICO 5 – ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES ONDE SÃO PRESTADOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA MEDICINA 

NUCLEAR PELAS ENTIDADES CONVENCIONADAS COM AS ARS  

 

 Nas áreas territoriais nas quais se situam os estabelecimentos hospitalares onde são 
cobrados os valores mais elevados por alguns exames, são aquelas com maior densidade 
populacional, logo, onde mais exames se realizam;   

 Apenas alguns dos estabelecimentos hospitalares que adquirem exames de Medicina 
Nuclear celebraram contratos com as entidades privadas, sendo que em muitos casos os 
exames realizados no exterior são suportados na mera emissão de termos de 
responsabilidade, sem que tivesse ficado evidenciada a prévia contratação dos serviços. 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL (PNPSO) – CHEQUE-DENTISTA – ANO 

DE 2009 E 1.º SEMESTRE DE 2010 

A IGAS desenvolveu uma acção inspectiva direccionada à avaliação do PNPSO, enquadrada nas 
medidas específicas previstas no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, cujo quadro conceptual 
corresponde a uma estratégia global de intervenção assente na promoção da saúde oral e na 
prevenção primária e secundária da cárie dentária. 

Esta intervenção teve como objectivo não apenas permitir identificar a caracterização, modelo 
de financiamento e contratualização do PNPSO, mas também aferir a coordenação, 
acompanhamento e operacionalização do mesmo, no que à execução física e financeira (2009 e 
1.º semestre de 2010) diz respeito, bem como à análise dos resultados e impacto obtidos, 
qualidade e controlo interno dos procedimentos instituídos, fundamentalmente no que se refere 
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à emissão, conferência e pagamento dos cheques-dentista utilizados/disponibilizados pelas 
entidades externas aderentes ao PNPSO.  

QUADRO 13 – MÉDICOS ADERENTES AO PNPSO 

ARS N.º de Médicos Aderentes 

Norte 1783 

Centro 719 

Lisboa Vale do Tejo 1012 

Alentejo 131 

Algarve 128 

Total de Médicos Aderentes 3773 

 
 

QUADRO 14 – LOCAIS DE PRESTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 Em termos de execução financeira, em 2009 foram pagos 1.149.960,00€ e, no primeiro 
semestre de 2010, 1.074.520,00€;  

 A Coordenação Nacional do PNPSO atendeu, em parte, aos resultados do exercício de 
2009 para definir o orçamento de 2010;  

 No ano de 2009, foram utilizados em 3 dos 4 projectos 77,33% dos cheques dentista 
emitidos; no primeiro semestre, nesses mesmos projectos, foram utilizados 91,16%, 
tendência francamente positiva relativamente ao período anterior, mesmo atendendo 
ao facto de os períodos em análise terem uma duração diferente;  

 A divulgação das condições de atribuição dos cheques-dentista e dos tratamentos 
abrangidos pelo PNPSO não foi suficiente, tendo sido observada uma diferença notória 
entre o número de cheques emitidos e o número de cheques utilizados em todos os 
projectos (quer no decurso do ano de 2009 quer no do 1.º semestre do ano de 2010); 

 No que se refere aos procedimentos de controlo interno instituídos pelas cinco ARS, 
verificou-se que os mesmos eram semelhantes, limitando-se, na altura, à verificação da 
aposição da assinatura legível de médicos e utentes nos campos destinados a esse 
efeito;  

 Nenhuma das ARS tinha instituído qualquer mecanismo que pudesse aferir, 
indubitavelmente, a adequação dos benefícios à melhoria do estado clínico dos utentes, 

ARS N.º Locais de Prestação 

Norte 1488 

Centro 558 

Lisboa Vale do Tejo 766 

Alentejo 102 

Algarve 97 

Locais de Prestação distintos 3011 
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pese embora o facto de uma delas ter dado início a um processo destinado à criação de 
procedimentos de auditoria para a certificação da realização e da qualidade dos 
tratamentos realizados, e outra ter realizado, em 2009, um inquérito de satisfação às 
beneficiárias, cujas respostas terão permitido garantir a efectiva observância dos 
cuidados prestados;  

 Apesar de ainda não se encontrar instituída, a nível nacional, a DGS já tinha projectado a 
ferramenta de controlo interno que terá por escopo o combate à utilização fraudulenta 
do cheque-dentista; 

 Na sequência da acção desenvolvida no ano anterior, e em colaboração com a DGS, em 
2011, a IGAS irá desenvolver uma acção de fiscalização que incidirá sobre os consultórios 
dentários, designadamente aqueles onde são prestados serviços por médicos dentistas 
aderentes ao PNPSO (O3 QUAR 2011). 

 

FOLLOW-UP DA INSPECÇÃO SOBRE “MEDIDAS ADOPTADAS, NA SEQUÊNCIA DAS NOVAS NORMAS SOBRE O 

TABACO, POR PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE, PÚBLICOS – ARTICULAÇÃO COM A DIRECÇÃO-GERAL DA 

SAÚDE”. 

Na sequência de um pedido da Direcção-Geral da Saúde, a IGAS incluiu no Plano de Actividades 
de 2010 a realização do follow-up da inspecção realizada após a entrada em vigor da Lei n.º 
37/2007, de 14/08. Em 2010, deu-se particular importância ao universo dos estabelecimentos e 
serviços com internamento de Psiquiatria/Alcoologia, de modo a actualizar a informação relativa 
à conformidade das áreas de fumo destinadas a pacientes fumadores com as orientações 
veiculadas na Circular Normativa n.º 1/DIR da DGS, de 6/02/2008, designadamente no que se 
refere às condições da sala/espaço/área; ao tipo de ventilação instalado; à existência de termos 
de responsabilidade e ao cumprimento dos parâmetros máximos de concentração de poluentes. 

 
Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 No total das sete entidades que foram directamente questionadas no sentido de 
determinar se, após a avaliação efectuada pela IGAS (em 2008), tinham criado áreas de 
fumo destinadas a pacientes fumadores, e se estavam a cumprir as orientações da DGS 
veiculadas na sua Circular Normativa Nº. 1/DIR, de 6/02/2008, quatro (57%) afirmaram 
ter criado as referidas áreas, uma apenas tinha projectado a execução da obra, outra 
respondeu não ter criado qualquer área de fumo e outra não respondeu ao questionário 
(vide gráfico infra). 
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GRÁFICO 6 – % HOSPITAIS QUE CRIARAM ÁREAS DE FUMO DEPOIS DE 2008 

 

 No que se refere à avaliação do grau de cumprimento da Circular Normativa Nº. 1/DIR, 
de 6/02/2008, não ficou suficientemente demonstrado, em todos os casos, o 
cumprimento de todos os requisitos mencionados na referida circular;  

 Quanto às entidades que, em 2008, já possuíam áreas para fumadores, concluímos que, 
excluindo o Hospital de São João, E.P.E. (que preenche todos os requisitos) e o Centro 
Hospitalar do Alto Minho (Unidade de Viana do Castelo) nas restantes dez entidades há 
deficiências a corrigir, não tendo ficado suficientemente evidenciado que as mesmas 
reúnem as condições necessárias ou comprovada a existência de termos de 
responsabilidade ou de certificação da avaliação do cumprimento dos parâmetros 
máximos de concentração de poluentes;  

 Com base na avaliação que recaiu sobre os Centros Hospitalares Psiquiátricos, conclui-se 
igualmente que não estão ainda suficientemente garantidas todas as condições de que 
depende o cumprimento da Circular Normativa DGS n.º 1/DIR, de 6/2/08;  

 No tocante ao Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P., verificou-se que 
nalgumas delegações não existem salas de fumo por vários constrangimentos de 
natureza orçamental ou por ausência de orientações técnicas para a solução de 
extracção dos fumos no sentido de estar alcançada a garantia da sua conformidade com 
as normas em vigor;  

 Finalmente, no total dos cento e vinte e seis serviços inquiridos, apenas 11 
referenciaram, em 2009 e 1.º semestre de 2010, reclamações relacionadas com a 
violação da proibição de fumar, quer por parte de profissionais, quer por parte dos 
utentes e/ou outras situações de incumprimento. 

  

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A EMPRESAS PRIVADAS POR INSTITUIÇÕES DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

A acção inspectiva assumiu um carácter nacional, inserindo-se numa linha de continuidade de 
intervenções realizadas em anos anteriores, em resultado do aparecimento de entidades 
privadas especializadas em disponibilizar, de forma contínua e mediante pagamento, cuidados 
de saúde nas áreas médica, de enfermagem e de diagnóstico e terapêutica, em especial para os 
serviços de urgência. 

Por questões de eficiência e eficácia, a recolha de informação foi suportada inicialmente num 
questionário disponibilizado por via electrónica, direccionando-se o trabalho de campo para os 

Sim

Não

Não 
respondeu
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cuidados de saúde primários (ACES), atendendo a que as intervenções realizadas em anos 
anteriores foram desenvolvidas apenas ao nível dos cuidados de saúde hospitalares. 

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 No período compreendido entre Janeiro de 2009 e Junho de 2010, foram referenciados 
5487 médicos contratados/subcontratados na modalidade de prestação de serviços, no 
total dos 52 estabelecimentos hospitalares e a 5 ULS avaliadas, mas em virtude de 
alguns profissionais exercerem a sua actividade em mais do que uma entidade, o 
número total de médicos (distintos) apurados diminui para cerca de 4260. 

 

 
GRÁFICO 7 – N.º PRESTADORES DE SERVIÇOS POR UNIDADE HOSPITALAR  

 
 

 

GRÁFICO 8 – N.º PRESTADORES DE SERVIÇOS POR ULS 

 
 
 

 No mesmo período, exerceram funções no SNS (Hospitais/ULS/ARS), na modalidade de 
prestação de serviços, pelo menos 293 médicos aposentados (distintos), cuja maior 
percentagem pertence à carreira médica da Clínica Geral/Medicina Geral e Familiar, logo 
seguida da especialidade de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, tendo-se concluído que 
a sua quase totalidade foi contratada através de empresas privadas (algumas das quais 
sociedades unipessoais);  
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GRÁFICO 9 – N.º MÉDICOS APOSENTADOS POR ENTIDADE (HOSPITAIS/ARS/ULS) 

 
 A generalidade dos hospitais desconhecia a existência de eventual relação jurídica de 

emprego estabelecida entre os prestadores e as instituições do SNS, não podendo 
excluir eventuais situações de prestadores em situação de licença (vg. sem vencimento 
ou por doença), dedicação exclusiva ou acumulação de funções;  

 No total dos 52 hospitais inquiridos, 36 referiram a Urgência como sendo o 
serviço/valência mais carenciado, porém, algumas das especialidades que se apresentam 
como mais carenciadas (Ginecologia/Obstetrícia, Anestesiologia, Pediatria, Medicina 
Interna, Oftalmologia, ORL e Cirurgia Plástica/Reconstrutiva) são requisitadas, em muitos 
casos, também para o Serviço de Urgência; 

 Relativamente à existência de mecanismos de controlo da qualidade dos serviços 
prestados, designadamente, por via do recurso a auditorias internas de avaliação do 
desempenho dos prestadores contratados na área da saúde, a maioria dos 
estabelecimentos hospitalares inquiridos (67,31%) afirmou possuir mecanismos de 
controlo da qualidade dos serviços prestados pelos médicos contratados, 26,92% referiu 
não utilizar nenhum mecanismo de controlo e 3 entidades (5,77%) não responderam 
directamente à questão;  

 No total, 46 entidades hospitalares pagaram, entre 2009 e o 1.º semestre 2010, um 
valor/hora acima do valor de referência que, no caso dos clínicos gerais, variou entre 
27,75€ e 51,00€ e dos especialistas, entre 37,00€ e 142,42€ (a estes valores acrescem 
outros suplementos, relacionados, designadamente, com o pagamento de deslocações, 
refeições e transporte) e, nalgumas situações, apesar do valor hora pago se apresentar 
inferior ao valor de referência, sobre o mesmo acrescem os coeficientes aplicáveis à 
prestação de trabalho extraordinário, calculados de acordo com o previsto no Decreto-
Lei n.º 62/79. 

 

INSPECÇÃO SOBRE MONITORIZAÇÃO DO ERRO MÉDICO E ACÇÕES JUDICIAIS COM PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR 

DEFICIENTE ASSISTÊNCIA MÉDICA – FOLLOW-UP. 

A IGAS realizou o follow-up da acção sobre “ monitorização do erro médico e acções judiciais 
com pedido de indemnização por deficiente assistência médica, nos Estabelecimentos e Serviços 
do SNS”, realizada em 2008. Os dados recolhidos permitiram identificar 138 processos 
instaurados e tramitados no período em análise (2008/2009 e 1º semestre de 2010), em 
diferentes fases instrutórias, atingindo um montante global nacional (continente) de 
indemnizações pedidas, que ascendeu a, 26.013.826,16€. 
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Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 No domínio das acções judiciais emergentes de alegada assistência médica deficiente, 
sublinha-se a relevância dos montantes indemnizatórios reivindicados e as percentagens 
significativas das unidades hospitalares visadas, aspectos resumidos no quadro seguinte: 

 
Montante das 

indemnizações pedidas 

Nº Organismos que 
responderam ao 

inquérito 

Nº Estabelecimentos 
com processos 

% Estabelecimentos 
com processos 

Nº total de 
processos 

2008 29.889.501,80€ 67 39 58% 155 

2010 26.013.826,16€ 56 37 66% 138 

 

 

 A natureza jurídica dos processos em causa é largamente maioritária na vertente 
jurídico-administrativa (104 em 137), mantendo-se a tendência verificada anteriormente 
no triénio 2005-2007; 

 Os estabelecimentos mais demandados judicialmente são os mais diferenciados da faixa 
litoral urbana, com destaque para os de Lisboa, Porto e Coimbra, tendência já 
constatada no triénio 2005-2007; 

 No que se refere à existência de seguros de responsabilidade profissional celebrados 
pelos estabelecimentos, enquanto beneficiários institucionais, no período em apreço, só 
um número reduzido declarou ter celebrado contratos desta natureza e no que se refere 
à determinação do número de médicos que, a título individual, possuía seguros desta 
natureza, só 17 estabelecimentos responderam à questão;  

 Quanto à existência de protocolos escritos de prevenção, de erro médico e ou promoção 
da segurança do doente, responderam 56 estabelecimentos hospitalares, a maioria dos 
quais (57%), declarou possuir protocolos deste tipo, contra 24 (43%) que afirmaram não 
possuir tais protocolos; 

 No que respeita à existência de sistemas informatizados de alerta e prevenção de riscos 
no decurso de toda a assistência médica prestada ao doente, apenas 15 unidades 
hospitalares (27%) afirmam a existência destes sistemas (a larga maioria respondeu não 
dispor deste tipo de sistemas); 

 Quanto às políticas internas hospitalares de gestão de risco/segurança do doente, 36 
unidades hospitalares (64%) afirmaram possuir este tipo de orientação, contra 20 (36%), 
que responderam negativamente;  

 Relativamente à existência de práticas de comunicação/notícia de incidentes adversos 
(risco clínico) 31 (55%) afirmam ter assegurada a comunicação interna /notícia de 
incidentes adversos, contra 25 (45%) que deram resposta negativa; 
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 No que toca à tipologia das situações que ocorreram nos últimos anos no 
estabelecimento hospitalar e independentemente do respectivo grau de frequência foi 
possível alinhar um quadro das situações referidas, que se apresenta de seguida:  

 

Tipologia Nº de Hospitais 

Erros na identificação do doente/paciente 17 

Erros de processo com informação mal arquivada 16 

Erros de administração (produto/dosagem) 14 

Erros de etiquetagem incorrecta 13 

Erros de prescrição não conforme /indevida 13 

Incidentes com transfusões sanguíneas 13 

Erros na avaliação do estado clínico do doente 11 

Erros  na transmissão da informação médica 10 

Erros de desrespeito protocolo de cuidados 9 

Erros de interpretação (dosagem/exame) 9 

* Outro tipo de situações ocorridas 9 

 

 As situações assistenciais adversas mais frequentes no domínio em apreço nesta 
intervenção, ocorridas nos últimos 5 anos, encontram-se reflectidas no quadro infra: 

 

Tipologia (situações mais frequentes) Nº de Hospitais 

Infecções resultantes da assistência médica/enfermagem 20 

Sepsis pós-operatória 12 

Punções ou lacerações acidentais 8 

Insuficiências respiratórias pós-operatórias 7 

Situações de reacção a transfusão sanguínea 7 

Embolias pulmonares pós-operatórias 6 

Pneumotórax iatrogénico 6 

Traumas de nascimento com lesões para recém-nascido 2 

Complicações da anestesia 2 

Corpos estranhos deixados durante o procedimento cirúrgico 1 

Fracturas da anca no pós-operatório 1 

Outras situações frequentes (indicadas pelos hospitais) 10 

Quedas (durante o internamento com e sem lesão, queda 
de camas e macas e nas casas de banho) 

6 

Hemorragia ou hematoma depois de procedimento  3 

Úlcera de pressão 3 

Dificuldades na organização do processo clínico. 2 

Erros de prescrição/distribuição indevida de medicação  2 

Deiscências de feridas cirúrgicas, internas e Externas. 1 

Incidentes com medicação, de acordo com as comunicações 
à gestão de risco-Serviços Farmacêuticos , 2008 a 2010 

1 

Infecções nosocomiais 1 

Perfuração ou laceração relacionada com o procedimento 1 

Reacções a medicamentos 1 

Úlcera por decúbito 1 
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CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO: CUMPRIMENTO DA ALÍNEA F) DO ART. 4º DA LEI 41/2007, DE 24.08 

(ELABORAÇÃO, PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE O ACESSO AOS CUIDADOS 

DE SAÚDE) 

Dando continuidade às intervenções temáticas relacionadas com o acesso e em decorrência das 
inovações e alterações legislativas operadas neste domínio, foi realizada uma acção inspectiva 
através da qual se procurou, genericamente, apurar se tem sido dado cumprimento ao disposto 
na alínea f) do art. 4º da Lei 41/2007, de 24.08, elaboração e publicitação dos relatórios anuais 
sobre o acesso aos cuidados de saúde – conferido-se uma atenção específica à implementação 
do sistema da Consulta a Tempo e Horas (CTH) e aos dados conexos com a acessibilidade às 
consultas de especialidade hospitalares, a partir dos ACES/Centros de Saúde, tendo como 
universo os estabelecimentos hospitalares do SNS. 

Dos resultados obtidos e das principais conclusões formuladas cabe destacar: 

 Quanto à elaboração, publicitação (e outros aspectos conexos) do Relatório do Acesso, 
concluiu-se que nem todas as entidades haviam publicitado e divulgado o relatório 
circunstanciado sobre o acesso aos cuidados de saúde que prestam (cfr. alínea f) do art. 
4º da Lei 41/2007, de 24.08), sendo de admitir que, nalguns casos, nem sequer tivesse 
sido elaborado, ou não tivesse sido elaborado com base na recolha e divulgação de 
todos os dados relevantes previstos no relatório - tipo; 

 Relativamente à aplicabilidade e implementação do Sistema de Referenciação e de 
Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas Instituições do 
SNS (CTH), designadamente nos hospitais, a informação disponibilizada e analisada 
denotava atrasos e constrangimentos de diversa ordem; mais concretamente e em 
relação ao upgrade efectuado para a nova versão 2.5 (contemplando novas 
modalidades, como sejam as que envolvem a referenciação intra-hospitalar e inter-
hospitalar), só foi iniciada no último trimestre de 2010;  

 Em relação aos indicadores da 1ª consulta referenciada pelos centros de saúde (Tempos 
Máximos de Resposta Garantidos; Tempos de Resposta Garantidos; Tempos Garantidos 
pela Entidade em 2009) resultou que a maior parte das entidades não haviam fixado, ou 
não tiveram condições para os fixar, para cada área e/ou especialidade, os respectivos 
Tempos de Respostas Garantidos (TRG), aplicando, tacitamente ou por remissão e 
acolhimento expresso, os TMRG previstos na lei. E face a este quadro referencial e ao 
facto de nalguns casos uma boa percentagem dos pedidos ainda não chegarem ao 
hospital via CTH, mantendo-se o pedido em suporte papel, os dados analisados e 
agrupados por ARS permitiram sinalizar ou confirmar (quanto a determinadas 
instituições e especialidades) alguns problemas de acesso e/ou de resposta em tempos 
desconformes com os respectivos graus de prioridade; 

  Visto o quadro do movimento assistencial da consulta externa (2009) em especial 
quanto ao peso das primeiras consultas no total de consultas efectuadas, foi possível 
obter o peso médio, para o total das instituições, cerca de 27%, sendo que, em mais de 
metade das entidades, as taxas percentuais eram superiores a este valor, 
correspondendo a uma parte (minoritária) das instituições da ARS do Norte, à maioria 
das instituições da ARS do Centro, a três das quatro instituições da ARS do Alentejo e à 
entidade (única considerada) da ARS do Algarve;  

 Em suma, o panorama geral analisado pode não retratar, ainda, fielmente as diversas 
vertentes da problemática do acesso, previstas nos respectivos relatórios, nem mesmo 
da consolidação da primeira fase da implementação da “carta”, dadas as contingências e 
atrasos verificados no respectivo processo. 
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QUADRO 15 – CONSULTAS REALIZADAS - 2009 

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES 

CONSULTAS REALIZADAS EM 2009 

N.º Total de 
Consultas (A) 

N.º Total de 
Consultas Fora 

TMRG (B) 

% (B) 
face (A) 

NÍVEL DE PRIORIDADE  Total 

Muito 
Prioritária (Até 

30 dias) 

Prioritária           
(31 a 60 dias) 

Normal 
(61 a 150 dias) 

ARS NORTE 

CH da P. Varzim/Vila do Conde, E.P.E. 6.574 418 6,36% 28 383 5.745 6.156 

CH de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 20.828 6.453 30,98% 173 1.187 13.015 14.375 

CH de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 32.315 7.214 22,32% 576 3.313 21.212 25.101 

CH de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E.P.E. 

15.712 5.479 34,87% 116 871 9.246 10.233 

CH do Alto Ave , E.P.E. 13.743 7.019 51,07% 373 872 5.479 6.724 

CH do Tâmega e Sousa , E.P.E. 22.039 3.744 16,99% 36 701 17.558 18.295 

CH do Médio Ave , E.P.E. 13.904 3.166 22,77% 35 843 9.860 10.738 

CH do Nordeste, E.P.E. 11.509 2.259 19,63% 43 727 8.480 9.250 

CH do Porto, E.P.E. 14.922 1.795 12,03% 113 1.344 11.670 13.127 

H São João, E.P.E. 29.410 11.583 39,38% 95 396 17.336 17.827 

H Stª Maria Maior, E.P.E. - Barcelos 8.465 2.355 27,82% 40 251 5.819 6.110 

H de Magalhães Lemos, E.P.E. 537 12 2,23% 85 35 405 525 

IPO do Porto, E.P.E. 1.470 150 10,20% 8 561 751 1.320 

H de São Marcos - Braga (HPP) 12.501 6.108 48,86% 252 1.392 4.749 6.393 

H Joaquim Urbano 111 5 4,50% 2 12 92 106 

ULS de Matosinhos, E.P.E. 9.288 4.764 51,29% 63 349 4.112 4.524 

ARS CENTRO 

CH de Coimbra, E.P.E. 1.231 549 44,60% 0 22 660 682 

HUC, E.P.E. 3.682 69 1,87% 187 388 3.038 3.613 

H Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. 89 19 21,35% 0 5 65 70 

H Infante Dom Pedro, E.P.E. – Aveiro 9.345 3.652 39,08% 20 364 5.309 5.693 

H Santo André, E.P.E. - Leiria 5.628 1.141 20,27% 125 570 3.792 4.487 

IPO de Coimbra, E.P.E. 386 17 4,40% 44 119 206 369 

CH Psiquiátrico de Coimbra 22 13 59,09% 1 4 4 9 

H Cândido de Figueiredo - Tondela 368 196 53,26% 0 2 170 172 

H Dr. Francisco Zagalo - Ovar 3.001 221 7,36% 13 110 2.657 2.780 

H A João Crisóstomo - Cantanhede 31 9 29,03% 4 3 15 22 

H José Luciano de Castro - Anadia 645 27 4,19% 37 32 549 618 

H Visconde de Salreu- Estarreja 3 1 33,33% 0 0 2 2 

ULS da Guarda, E.P.E. 5.320 2.799 52,61% 46 377 2.098 2.521 

ULS de Castelo Branco, E.P.E. 5.587 1.820 32,58% 81 474 3.212 3.767 

ARS LISBOA E VALE DO TEJO 

CH de Lisboa Central, E.P.E. 18.906 3.958 20,94% 266 1.673 13.009 14.948 

CH de Lisboa Norte, E.P.E. 1.131 71 6,28% 132 254 674 1.060 

CH de Lisboa Ocidental, E.P.E. 10.737 2.513 23,41% 241 1.075 6.908 8.224 

CH de Setúbal, E.P.E. 4.216 1.250 29,65% 46 533 2.387 2.966 

CH do Barreiro/Montijo, E.P.E. 14.776 3.280 22,20% 230 2.898 8.368 11.496 

CH de Cascais, Dr. José de Almeida (HPP) 4.603 1.850 40,19% 37 203 2.513 2.753 

H Distrital de Santarém, E.P.E. 24.664 7.643 30,99% 267 1.589 15.165 17.021 

H Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. 543 72 13,26% 56 126 289 471 

IPO de Lisboa, E.P.E. 1.694 49 2,89% 154 632 859 1.645 

CH do Oeste Norte 4.239 756 17,83% 63 219 3.201 3.483 

CH de Torres Vedras 5.745 528 9,19% 65 385 4.767 5.217 

CH Psiquiátrico de Lisboa 665 138 20,75% 11 54 462 527 

H Curry Cabral, E.P.E. 6.390 356 5,57% 199 722 5.113 6.034 

H Reynaldo dos Santos - Vila F. de Xira 5.487 719 13,10% 67 823 3.878 4.768 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 891 30 3,37% 8 135 718 861 

ARS ALENTEJO 

H do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 7.605 983 12,93% 77 824 5.721 6.622 

H do Litoral Alentejano, E.P.E. 6.161 198 3,21% 129 624 5.210 5.963 

ULS do Baixo Alentejo, E.P.E. 7.458 711 9,53% 2.204 2.300 2.243 6.747 

ULS do Norte Alentejano, E.P.E. 2.402 287 11,95% 74 291 1.750 2.115 

ARS ALGARVE 

CH do Barlavento Algarvio, E.P.E. 6.665 3.255 48,84% 54 342 3.014 3.410 

TOTAIS 383.644 101.704 26,51% 6.976 31.409 243.555 281.940 

    2,47% 11,14% 86,39% 73,49% 
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CONTROLO DA PRODUÇÃO/EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VINHETAS 

A acção inspectiva direccionada ao controlo da produção/emissão de vinhetas não se 
encontrava prevista no Plano de Actividades da IGAS, para o ano de 2010, tendo sido realizada 
por determinação ministerial, inserindo-se num conjunto de acções levadas a cabo pela IGAS 
tendo como problemática de fundo os sistemas, mecanismos e instrumentos de controlo interno 
e, em especial, por parte dos Serviços das ARS e das (ex) Sub-regiões de Saúde (SRS).  

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 As respostas ao questionário sobre o controlo interno, tanto as que traduzem a 
informação agregada e reportada às actuais estruturas (centralizadas) das ARS, quanto 
as que ainda se reportam às estruturas das (ex) SRS, nomeadamente do Norte e do 
Centro, evidenciaram lacunas, ineficiências e algumas divergências na organização, na 
gestão e no controlo sectorial; 

 Os valores totais apurados (folhas de vinhetas do local de prescrição e médicas), que não 
comportam dados de algumas (ex) SRS, permitem salientar o total de folhas de vinhetas, 
que é superior a 1.230.000, traduzindo, assim, um número de vinhetas próximo de 
60.000.000;  

 O conjunto das entidades do SNS (ACES/Centros de Saúde, Hospitais EPE e do SPA) soma 
perto de 800.000, sendo os médicos privados que estão nos grupos dos que 
adquirem/compram folhas de vinhetas médicas em quantidades mais elevadas; 

 Ainda que a progressiva implementação e/ou consolidação dos sistemas de apoio ao 
médico, e mais concretamente, à prescrição electrónica, no ano de 2010, tenha vindo a 
melhorar, os valores globais (de prescrição e validação manual) ainda se mantém em 
níveis globalmente significativos e, nalguns casos mais localizados, designadamente da 
área hospitalar, em níveis preocupantes, tendo em conta os objectivos propugnados e 
medidas tomadas (com vista à generalização da prescrição electrónica); 

 Os dados relativos às vinhetas identificadoras dos locais de prescrição e que 
correspondem a cerca de 28% do total, confirmam o peso relativo das diversas 
entidades, com maior visibilidade para os ACES/Centros de Saúde, face aos hospitais, 
sendo que, no total das quantidades apuradas (349.131), os ACES/Centros de Saúde, são 
responsáveis por quase 60%; 

 A distribuição das vinhetas médicas pelos diversos tipos de entidades revela um 
panorama bem diferente, sobressaindo os valores reportados aos médicos privados 
(perto de 34%), ainda que não se situem muito acima dos apresentados pelos 
ACES/Centros de Saúde (próximos dos 31%) e dos Hospitais, EPE e SPA, (cerca de 26%); 

 No conjunto das falhas e ineficiências da organização, da gestão e do controlo sectorial 
detectadas, foram sinalizadas situações de médicos identificados com o mesmo número 
de cédula profissional da OM, outros com três ou mais do que um número de cédula 
profissional da OM ou da OMD ou números reportados a dois ou mais nomes diferentes 
de médicos ou de médicos dentistas;  

 No mesmo contexto, verificou-se que cerca de 23% das folhas de vinhetas 
identificadoras do médico e local de prescrição (1.285 das 5.669), distribuídas numa 
extinta SRS, em 2009, foram atribuídas a clínicas dentárias ou a médicos dentistas; uma 
das quais recebeu quase 60% (770 das 1285) do total das folhas de vinhetas fornecidas a 
clínicas dentárias ou médicos dentistas, verificando-se que a dois médicos dentistas ou 
estomatologistas foram imputadas/entregues 100 folhas de vinhetas cada. 
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QUADRO 16 – QUANTIDADES DE FOLHAS DE VINHETAS/ TOTAIS APURADOS - 2009 

Identificação 

Nº total folhas - médicas e local 
Total 
Geral 

ARS 
Alentejo 

ARS 
Algarve 

ARS LVT 
ARS 

Centro 
ARS Norte 

ACES/C.Saúde 26.296 97.624 282.555 61.352 11.211 479.038 

Convenc. Privado 
 

734 
 

4 
 

738 

Convencionados 389 - 
  

884 1.273 

Empresas / acordo 4.091 - 50.677 5.400 8.385 68.553 

Hospitais EPE 6.305 20.957 206.202 38.616 35.248 307.328 

Hospitais Militares 
 

- 
  

3.250 3.250 

Hospitais PPP - 40 
   

40 

Hospitais SPA 1.270 - 
 

10.874 
 

12.144 

IDTs/CATs 150 810 3.902 1.731 5.945 12.538 

IPSS  s/convenção. 
 

- 
 

742 
 

742 

IPSS c/convenção. 
 

3.462 
 

14.311 22.874 40.647 

Médicos privados 5.632 17.687 219.236 57.005 2.440 302.000 

Outros H./ acordo 
 

32 
  

243 275 

Postos empresa 
 

737 
 

2.412 300 3.449 

Unid.Intern.RNCCI 
 

19 
   

19 

Totais 44.133 142.102 762.572 192.447 90.780 1.232.034 

 

 Em matéria de encargos/custos, verificou-se que os preços praticados em duas ARS 
(0,27€) traduzem valores muito mais baixos do que os cobrados noutras ARS, que se 
cifram em 2€, 1€ ou 0,67€/ folha; nesta medida as diferenças muito acentuadas nos 
montantes globais cobrados nas diversas ARS, decorrem não só das quantidades, mais 
ou menos elevadas, de folhas de vinhetas distribuídas/vendidas, mas também e nalguns 
casos, sobretudo, das tabelas de preços (por folha) praticados;  

 

QUADRO 17 – VALORES APURADOS – TOTAL DE FOLHAS - VINHETAS MÉDICAS E DO LOCAL - 2009 

Identificação 

VALORES – TOTAL FOLHAS:- MÉDICAS E LOCAL 

ARS  
Alentejo 

ARS  
Algarve 

ARS  
Centro   

ARS LVT ARS Norte   Total 

ACES/C.Saúde - - - - 3.028,50 € 3.028,50 € 

Convencão 
Privado (2) 

- 198,18 € - - - 198,18 € 

Convencionados (2) - - - - 663,00 € 663,00 € 

Empresas / acordo - - 4.893,70 € 26.788,48 € 6.288,75 € 37.970,93 € 

Hospitais EPE (1) 1.738,53 € - - 152.312,41 € 26.436,00 € 180.486,94 € 

Hosp. militares (3) - - - - 2.437,50 € 2.437,50 € 

Hospitais PPP - 10,80 € - - - 10,80 € 

Hospitais SPA (1) - - - - - - 

IDTs/CATs - 218,70 € 472,85 € 3.138,19 € 4.458,75 € 8.288,49 € 

IPSS N/Conv.  (2) - - 740,35 € - - 740,35 € 

IPSS/Conv.  (2) - 934,74 € 1.896,10 € - 17.155,50 € 19.986,34 € 

Médicos privados 1.520,64 € 4.775,49 € 36.425,21 € 120.351,15 € 1.830,00 € 164.902,49 € 

Outros H./acordo (2) - 8,64 € - - 182,25 € 190,89 € 

Postos empresa (2) - 198,99 € 723,60 € - 225,00 € 1.147,59 € 

U..Int. RNCCI - 5,13 € - - - 5,13 € 
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Identificação 

VALORES – TOTAL FOLHAS:- MÉDICAS E LOCAL 

ARS  
Alentejo 

ARS  
Algarve 

ARS  
Centro   

ARS LVT ARS Norte   Total 

Total Geral 3.259,17 € 6.350,67 € 45.151,81 € 302.590,23 € 62.705,25 € 420.057,13 € 

 
AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO E CONTROLO DA OBESIDADE 

CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA DGS AOS CENTROS DE TRATAMENTO DA OBESIDADE CONVENCIONADOS 

A acção teve por objectivo aferir, mediante resposta a um questionário, o cumprimento dos 
normativo legais exigidos pela DGS para as entidades candidatas a Centro de Tratamento (CT) 
em Obesidade. 

A DGS, através do Grupo Técnico de Acompanhamento do Tratamento Cirúrgico da Obesidade, 
contribuiu activamente no planeamento e na avaliação dos resultados obtidos. A referida 
entidade terminará, até Maio de 2011, um manual de boas práticas no tratamento cirúrgico da 
obesidade, através do qual se procurará colmatar as falhas assinaladas relacionadas com os 
seguintes aspectos: instalações e equipamentos obrigatórios ou desejáveis nos centros de 
tratamento da obesidade e no centro de elevada diferenciação; avaliação de doentes; indicação 
do(s) processo(s) cirúrgicos; suporte nutricional e acompanhamento ambulatório;  

A IGAS notificou todas as instituições que não se encontravam a cumprir o determinado para 
procederem à correcção das não conformidades, sob pena da DGS proceder à exclusão das 
mesmas da lista das unidades reconhecidas para o exercício da actividade. 

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões: 

 Dos 19 estabelecimentos hospitalares que assinaram a adenda ao contrato programa 
2010, no âmbito do Programa do Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO), 
responderam ao questionário 17 entidades; 

 No âmbito da despesa controlada foram contratualizados 9.426.541,70€, 
(3.795.770,48€/banda gástrica e 5.630.771,22€/bypass gástrico), tendo verificado que, 
de 01.01. a 30.09.2010, o valor a facturar era de 3.525.562,60€;  

 A maioria dos centros de tratamento reconhece o centro de elevada diferenciação de 
obesidade de referência;  

 Destaca-se dos demais centros de tratamento da obesidade, a taxa de execução do 
centro de elevada diferenciação da obesidade. 

ACTIVIDADE CIRÚRGICA DESENVOLVIDA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

A acção inspectiva sobre a Actividade Cirúrgica desenvolvida nos Serviços de Urgência que 
constituem os pontos da Rede de Referenciação de Urgência/Emergência do SNS desenrolou-se 
durante 2 anos. Numa primeira fase, em 2009, depois de se ter realizado uma acção piloto, 
determinou-se o universo de instituições a inquirir, foi elaborado o questionário e remetido por 
via electrónica. As perguntas reportavam-se, nomeadamente, aos procedimentos de triagem ou 
prioridade de doentes, dados sobre a actividade cirúrgica induzida pela procura dos serviços de 
urgência, tempos médios de espera e as especialidades mais procuradas, cingindo-se aos anos 
de 2007 e 2008. 

Em 2010 obtiveram-se as respostas completas de todas as unidades (57) da mencionada Rede 
de Referenciação.  



 | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 67/137 

 

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões/recomendações: 

 Aumento de 1% dos episódios de urgência; a maioria dos doentes submetidos a triagem 
na urgência, por prioridade clínica, são urgentes e pouco urgentes, enquanto os não 
urgentes perfaz 0,5% do total dos episódios (5.581.255); os denominados outros casos, 
também classificados como brancos, constitui 4,6% daquele total; a demora média entre 
a admissão e a triagem foi de 11 minutos e entre esta e a 1ª observação médica 
constataram-se inúmeros casos de demora superior a 60 minutos. 

 Face às conclusões, foi recomendado o seguinte: Justificar as omissões ou respostas 
incompletas; instituir, assegurar e testar os sistemas de registo de dados e tratamento 
de informação nos serviços de urgência; implantar sistemas de triagem de doentes, de 
harmonia com o Despacho n.º 19124/2005, publicado no DR n.º 169, II Série, de 2.9.05; 
operacionalizar mecanismos que evitem a proliferação de doentes classificados como 
outros casos, brancos ou desconhecidos. 

 Ainda no âmbito das recomendações, sugeriu-se que deveria ser dada prioridade a 
algumas áreas conexas com o movimento de doentes nos serviços de urgência, de onde 
se destacam: 

 Em caso de acidente, verificando-se que uma companhia seguradora é a entidade 
financeiramente responsável, confirmar a facturação e boa cobrança àquela entidade 
dos serviços prestados; 

 Apurar a produção ou carga assistencial por médico, avaliando a organização dos 
tempos de trabalho no SU e ponderando o recurso ao regime presencial ou de 
prevenção; 

 Nos estabelecimentos que apresentam tempos de espera longos, deveriam ser apuradas 
as circunstâncias concretas da espera, as razões burocráticas, técnicas e de logística e 
adoptar medidas destinadas a reduzir esse tempo; 

 O internamento que advém dos episódios de urgência deveria incluir os elementos que 
caracterizassem a situação social dos internados a fim de distinguir entre o 
internamento por necessidades estritamente clínicas e o internamento por razões 
exclusivamente sociais. 

INSPECÇÕES À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS ACES/ULS 

No decurso de 2010 prosseguiu-se a aplicação do novo guião de inspecção aos centros de saúde, 
o qual mereceu adaptações em virtude da extinção das SRS e a implementação efectiva dos 
ACES desde 2009. 

Foram realizadas 8 inspecções subordinadas à temática geral da organização, funcionamento e 
gestão de recursos, nomeadamente, financeiros, patrimoniais e humanos das entidades em 
causa, com ênfase na gestão dos seus recursos e os aplicados no aprovisionamento. 

Em resultado das acções, detectaram-se insuficiências relativas aos mecanismos de controlo do 
imobilizado, do aprovisionamento, da prestação de contas, da gestão do fundo de maneio e da 
utilização das viaturas. Verificaram-se, igualmente, lacunas na organização e funcionamento dos 
instrumentos de gestão, alguns deles imputáveis à reorganização dos ACES. 

Foram apresentadas várias recomendações, de onde se destacam as seguintes: 
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 Proceder ao cadastro e actualização do inventário dos bens móveis e imóveis, em 
conformidade com as exigências previstas no Cadastro de Imobilizado dos Bens do 
Estado e fixar procedimentos relativos à sua transferência ou abate; 

 Controlar a entrada, saída e registo dos produtos dos armazéns, incluindo a farmácia, 
através de sistemas informatizados que permitam resolver a questão do controlo e 
gestão dos stocks (entrada/recepção, requisição/saída, controlo físico das existências); 

 Definir e controlar os procedimentos a seguir quanto à cobrança, entrega e depósito das 
taxas moderadoras; 

 Efectuar conferências regulares de cofre; 

 Não recorrer à receita obtida através das taxas moderadoras para fazer face a despesas 
correntes do fundo de maneio; 

 Controlar o uso das viaturas de serviço, definindo procedimentos quanto ao 
preenchimento dos formulários aplicáveis; 

 Assegurar a articulação e intercooperação entre todas as unidades funcionais que 
integram o ACES; 

 Afixar horários e publicitar informação relacionada com a acessibilidade dos utentes às 
consultas; 

 Promover a acessibilidade dos utentes às consultas de especialidade hospitalar e 
implementar as ferramentas necessários para o efeito; 

 Proceder à actualização dos horários individuais dos médicos de acordo com os 
interesses dos utentes e dos serviços e tendo em conta a produtividade individual. 

Para além das 8 acções inspectivas realizadas nos CS de Barão do Corvo, Terras de Bouro, 
Resende, Santarém, Castro Daire, Venda Nova, Ferreira do Alentejo e Cadaval, procedeu-se ao 
acompanhamento das recomendações formuladas em relatórios de 4 inspecções anteriores 
tendo-se verificado, em geral, o cumprimento das mesmas por parte dos responsáveis pela 
gestão das entidades inspeccionadas. 

GUIÃO DO PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO ÀS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR (USF) 

Na sequência da elaboração do Projecto de Guião do Procedimento de Inspecção às USF, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º do Despacho n.º 3786/2008, de 22.01 (DR, II 
série, n.º 32, de 14.02.08), do Ministro da Saúde que aprovou o Regulamento dos 
Procedimentos da IGAS, em 2010 foi realizada uma inspecção à organização e funcionamento da 
USF da Ribeirinha – ULS Guarda, EPE, na qual foi aplicado o projecto de guião de procedimento 
concebido no ano anterior. 

FOLLOW-UP DA INSPECÇÃO TEMÁTICA SOBRE TRANSPORTE DE DOENTES  

Na sequência de intervenções anteriores sobre esta temática, foram realizadas em 2010, 5 
acções de verificação do cumprimento das recomendações emitidas em intervenções anteriores, 
verificando-se, em regra, um impacto muito positivo na despesa.  

 no Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, concluiu-se que a instituição implementou 
medidas correctivas no sentido da melhoria do controlo nesta área. O impacto 
financeiro da intervenção pode ser aferido pelo acréscimo do montante das notas de 
crédito emitidas nos anos seguintes à sua realização, que atingiram os montantes de 
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4.718,73€, em 2008, e de 19.967,75€, em 2009, que correspondem respectivamente, a 
acréscimos de 87% e de 690% relativamente ao montante emitido em 2007; 

 no Hospital Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira, concluiu-se que a instituição 
implementou medidas correctivas efectivas no sentido da melhoria do controlo nesta 
área. O impacto financeiro da intervenção inicial pode ser aferido pelo decréscimo de 
20% no custo total com transporte de doentes no período de 2007 (536.319,94€) a 2009 
(428.306,15€); 

  na ex-Sub-Região de Saúde de Leiria, verificou-se que, na sequência do relatório, a ARS 
do Centro tomou medidas de reforço do controlo nesta área, avultando a aprovação de 
um Regulamento Interno sobre transporte de doentes, em vigor desde 15 de Dezembro 
de 2010, cujo impacto a IGAS vai continuar a acompanhar em sede de follow-up da 
auditoria entretanto realizada na referida ARS. O impacto financeiro da intervenção 
pode ser aferido pelo decréscimo de 5% no custo total com transporte de doentes no 
período de 2007 (4.079.308,01€) a 2009 (3.887.080,81€);  

 na ex-Sub-Região de Saúde de Lisboa (Centro de Saúde de Sacavém), apesar de se ter 
constatado uma insuficiente adesão às recomendações formuladas, verificou-se que o 
custo médio de transporte por doente inscrito sofreu uma primeira redução, passando a 
registar em 2009 um valor unitário de 2,77 cêntimos (menos 41% face a 2008), depois 
de ter crescido cerca de 48% entre 2005 e 2008; 

 no Hospital de Faro, EPE, malgrado a tomada de medidas pelo Conselho de 
Administração na sequência da intervenção anterior, os custos continuaram a 
apresentar crescimentos significativos, na ordem de 66% no triénio de 2007 (1 050 
906,20 euros) a 2009 (1.742.875,62€), apesar de se verificar apenas um acréscimo de 
9%, pelo que a IGAS continuará a acompanhar a evolução desta rubrica da despesa do 
hospital;  

 no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, EPE, do Barreiro, verificou-se que foram 
tomadas medidas conducentes ao cumprimento das recomendações formuladas; 
contudo, os custos com transporte de doentes aumentaram 32%, justificado pelo facto 
da responsabilidade da globalidade dos custos com transportes dos doentes seguidos no 
serviço de radioterapia provenientes de outros hospitais ter passado para o Centro 
Hospitalar Barreiro-Montijo (no qual a instituição foi, entretanto, integrada).  

APLICAÇÃO DO NOVO ESTATUTO DO GESTOR PÚBLICO – DECRETO-LEI N.º 71/2007, DE 27/3 (II FASE) 

Em 2010 decorreu a 2ª fase da acção inspectiva direccionada à avaliação do grau de “Aplicação 
do novo Estatuto do Gestor Público – Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março” (EGP) que veio 
dar sequência ao trabalho que o precedeu, e na sequência do qual foi exarado um despacho 
ministerial determinando que a IGAS apresentasse até Junho de 2011 um relatório de progresso 
que avaliasse a adequação das diversas instituições às recomendações ali formuladas. 

Esta fase foi precedida de tratamento da informação remetida por 66 entidades e deslocações 
aos hospitais e institutos previamente seleccionados. De seguida, procedeu-se à análise dos 
dados recolhidos e à elaboração do relatório final, tendo sido elaboradas informações 
autónomas em algumas situações.  

Com a entrada em vigor do regime jurídico previsto no art. 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 
Junho, que prevê a redução das remunerações dos gestores públicos em 5% (cujas dúvidas na 
sua aplicação levou à emissão da Circular Informativa da ACSS n.º 16/UORPRT/2010, de 
8/11/2010, a fim de definir os termos em que se deveria processar aquela redução), a IGAS 
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procedeu à avaliação do grau de cumprimento do referido normativo nos estabelecimentos do 
SNS e nos Institutos Públicos avaliados no âmbito da presente acção (ARS, ACSS, IPS, INFARMED, 
INEM, INSA, IDT).  

 

Em termos gerais, destacam-se os seguintes aspectos: 

 Não obstante ter sido, anteriormente, recomendada a regularização das situações 
sinalizadas como irregulares, mantém-se a existência de enfermeiros-directores que 
optaram pelo vencimento de origem, incluindo indevidamente o acréscimo 
remuneratório correspondente ao regime de horário acrescido;   

 Apesar da opção pelo vencimento de origem de todos os gestores carecer de 
autorização expressa do membro do Governo responsável pela área das Finanças nos 
termos do disposto no art. 28º, n.º 9, do EGP, constatou-se a manutenção de situações 
(irregulares) em que se tomou por bom ou considerou suficiente uma mera declaração, 
requerimento ou autorização concedida pela direcção do estabelecimento; 

 Algumas das entidades avaliadas procederam à reposição de montantes por 
pagamentos indevidamente realizados, embora permaneçam situações de reposições 
irregulares por padecerem de deficiências ou estarem incompletas; 

 Foram identificados casos em que as entidades inquiridas não procederam à redução de 
5% da remuneração dos gestores públicos nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 12-
A/2010, de 30 de Junho, ou, quando o fizeram, como sucedeu em alguns casos, fizeram-
no de forma deficiente ou incorrecta, particularmente quando não incluíram os gestores 

que optaram pelo vencimento de origem; 

 Alicerçados na análise realizada e nos resultados condensados nos mapas de trabalho, 
foram individualmente referidas as entidades que revelaram deficiências, lacunas ou 
irregularidades e que serão chamadas a pronunciarem-se no âmbito deste processo já 
no decurso de 2011. 
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3.5. FISCALIZAÇÃO 

Na vertente da Fiscalização aos operadores privados, com o envolvimento institucional de outras 
entidades competentes, pese embora as lacunas e as omissões legislativas não potenciarem o 
integral cumprimento da missão, obtiveram-se consideráveis ganhos em saúde para a 
população-alvo da actividade das áreas fiscalizadas, verificando-se a quase plena correcção de 
todas as não conformidades detectadas. 

Na vertente das inspecções “inovadoras” – no sentido de novas áreas de actuação –, 
concretizadas com os mesmos escassos recursos humanos internos afectos à fiscalização, 
realizadas ora com o envolvimento de profissionais externos especialistas, ora com a Autoridade 
competente (caso da ASST ou do CNPMA), pode igualmente afirmar-se que o objectivo 
perseguido de alcançar serviços de qualidade, muito embora, deficiências estruturais, 
obstaculizem por vezes a implementação de novas regras e atitudes, foi, profícua, no sentido da 
melhoria contínua no caminho da excelência. 

A IGAS detém competência própria para a fiscalização de Unidades Privadas Prestadoras de 
Cuidados de Saúde (UPPCS), desde 1 de Agosto de 2007, ou seja, desde a entrada em vigor da 
sua nova Lei Orgânica (LOIGAS) - D.L. n.º 275/2007 de 30.07, pesem embora os vários diplomas 
entretanto publicados a conferirem competências em áreas específicas a outras entidades. 

Contudo, em matéria de instauração e instrução de processos de contra-ordenação, bem como 
do respectivo regime sancionatório, não tendo o legislador produzido até à data qualquer 
diploma de regulamentação, o mesmo não se encontra ainda materializado no ordenamento 
jurídico e por tal motivo a IGAS não actuou neste âmbito no ano de 2010. 

Além dos constrangimentos legais referidos, ao nível da possibilidade de actuação enquadrada 
pela legislação vigente e exequível, registaram-se também algumas limitações ao nível dos 
recursos humanos afectos (e passíveis de o serem) à área da Fiscalização. 

Durante o ano de 2010, a Equipa Multidisciplinar de Fiscalização (EMF) contou com 8 elementos, 
desde o início do ano, a que se juntaram no segundo semestre, mais 2 elementos. 

À excepção de uma, em todas as demais acções de inspecção/fiscalização, particularmente 
quando a vertente clínica dos aspectos a verificar o justificava, e cujo número de intervenções se 
pode observar no quadro seguinte, a IGAS integrou nas respectivas equipas, nos termos da 
alínea l), do n.º 1, do artigo 4.º do mencionado Decreto-lei n.º 275/2007, de 30 de Julho 
(LOIGAS), médicos peritos de várias especialidades. 

QUADRO 18 – INTERVENÇÃO DE MÉDICOS PERITOS EM ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA IGAS - 2010 

ESPECIALIDADE Nº DE INTERVENÇÕES % 

Embriologistas (2) 18 21,43 

Ginecologia/Obstetrícia (6) 42 50,00 

Saúde Pública (4) 24 28,57 

Total Geral 84 100,00 

 

Actuando, em termos de prevenção, a IGAS, desde a entrada em vigor da LOIGAS, privilegiou 
uma actuação tanto quanto possível abrangente, tendo, por um lado, tratadas todas as 
reclamações recebidas e que visavam unidades privadas de saúde (UPPCS), ou procedendo, em 
função das competências próprias de outras entidades, ao seu encaminhamento para tais 
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entidades e tendo, por outro lado, efectuado algumas acções avulsas e, sobretudo, desenvolvido 
ainda acções programadas abrangendo a totalidade ou parte das UPS de sectores específicos: as 
UPS/ Estabelecimentos Oficialmente Reconhecidos que realizam interrupção voluntária da 
gravidez (IVG), em termos de folow-up (dois estabelecimentos), às realizadas no ano de 2008; 
Inspecção aos estabelecimentos oficiais que realizam IVG (22 estabelecimentos); 
Inspecções/Fiscalizações aos Centros de Procriação Medicamente assistida (públicos e privados), 
em articulação com o CNPMA (18 Centros). 

Realizou-se ainda uma inspecção/estudo acerca do “impacto do encerramento das 
maternidades” operada por força do ponto XII despacho n.º 7495/2006, 2ª série de 14 de 
Março, abrangendo os dez estabelecimentos agregadores. 

A realização destas acções programadas foi sempre precedida da revisão dos planos de acção já 
existentes e utilizados em anos anteriores, e dos guiões respectivos, fazendo, desde logo, 
intervir na sua reelaboração os peritos médicos indigitados. 

No caso concreto das acções efectuadas aos CPMA, os documentos de trabalho, grelhas e fichas 
anexas, foram elaborados em articulação com o CNPMA. 

a) INSPECÇÕES/FISCALIZAÇÕES AOS CENTROS DE PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

Compete à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), em articulação com o Conselho 
Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), a realização de auditorias, inspecções e 
fiscalizações aos centros públicos e privados que ministrem técnicas de PMA. [Cfr n.º 1 do 
Decreto-Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de Fevereiro] 

As inspecções/fiscalizações efectuadas, aos Centros de PMA, enquadraram-se no âmbito das 
autorizações concedidas pelo CNPMA até 31/01/2010 (data fixada para efeitos de 
calendarização das acções a levar a cabo durante o ano de 2010), dos quais se seleccionaram os 
18 estabelecimentos autorizados e a inspeccionar/fiscalizar, num total de 27 estabelecimentos 
de PMA. 

A acção encontrava-se prevista no Plano de Actividades desta Inspecção para 2010, bem como 
no respectivo QUAR (Ponto 4 – Objectivos Operacionais; OP4 – Inspeccionar/fiscalizar Centros 
de Procriação Medicamente Assistida (CPMA) autorizados, até 31/01/2010, pelo CNPMA). 

Para o efeito foram constituídas equipas inspectivas/ de fiscalização, as quais integraram peritas 
médicas com a especialidade de Ginecologia/Obstetrícia e Embriologistas. Da articulação 
institucional legalmente prevista entre o CNPMA e a IGAS, foram elaborados os documentos de 
trabalho utilizados nas inspecções/fiscalizações. 

Cada acção inspectiva foi realizada pelas equipas superiormente designadas para o efeito, ao 
abrigo do n.º 1 do art.º 8.º do Decreto Regulamentar n.º 5/2008 de 11 de Fevereiro e n.º 7 do 
art.º 6.º da Lei n.º 12/2009, de 26 de Março. 

O trabalho desenvolveu-se em moldes algo distintos, a saber: antes da celebração do Protocolo 
de Colaboração entre o CNPMA e a IGAS e depois da celebração deste, a 8 de Outubro de 2010, 
sendo que, a partir desta data, todos os relatórios em que foi efectivado o contraditório pelos 
Centros de PMA, foram enviados e submetidos ao CNPMA para Homologação. Antes da 
celebração do citado protocolo, todos os relatórios, foram, de igual forma, mas sem apreciação 
do contraditório por parte deste, remetidos ao CNPMA. 
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A final da acção foi elaborado um relatório de síntese, contendo o “balanço” da mesma. 

Dos 18 Centros de PMA cobertos pela acção de inspecção/fiscalização, 3 são públicos e os 
restantes 15 privados. Se tivermos em conta a distribuição geográfica, pelo País, verificou-se, 
que os centros inspeccionados se concentram maioritariamente no âmbito da ARS Norte, IP 
(39%) e na ARS LVT, IP (44%), como se pode verificar no gráfico que se segue: 

GRÁFICO 10 – CENTROS DE PMA INSPECCIONADOS, POR ÁREA DE INFLUÊNCIA DE ARS 

 

Estas acções tiveram por objectivo contribuir de forma positiva para melhorar o funcionamento 
dos Centros onde se ministram técnicas de PMA, sendo que, o fundamental foi verificar se os 
mesmos cumpriam as normas legais em vigor, incluindo as recentes directivas europeias sobre 
dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos 
e células de origem humana, conceito que abrange gâmetas e embriões, garantindo uma cada 
vez maior diminuição de riscos graves de contaminação ou de reacções adversas. 

Após implementação da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho, relativa à reprodução medicamente 
assistida, todas as clínicas de PMA em Portugal efectuaram adaptações, quer do ponto de vista 
da organização e sistema de qualidade, quer no que respeita a alterações ao nível laboratorial 
(de infertilidade). 

Os Centros de PMA podem praticar as actividades que a seguir se enumeram: IA intra-conjugal; 
IA com espermatozóides de dador; IA intra-conjugal em portadores de vírus; FIV ou ICSI; ICSI 
para DGPI; FIV ou ICSI com espermatozóides de dador; FIV ou ICSI com doação de ovócitos; FIV 
ou ICSI em portadores de vírus; Criopreservação de gâmetas (masculinos), tecido germinal 
(masculino) e embriões; Avaliação e selecção de dadores terceiros; Importação de gâmetas, 
tecido germinal e embriões – apenas importação de gâmetas masculinos, exportação de 
gâmetas, tecido germinal e embriões. 

Destas actividades podemos observar no gráfico a seguir que apenas 3 das actividades previstas 
são praticadas por todos os Centros de PMA visitados, especificamente as que a seguir se 
indicam: 

 IA intra-conjugal;  

 FIV ou ICSI;  

 Criopreservação de gâmetas (masculinos), tecido germinal (masculino). 
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A assinalar que uma das técnicas laboratoriais que se encontra prevista no Registo da Actividade 
- Exportação de gâmetas, tecido germinal e embriões – não se realiza em nenhum dos Centros 
de PMA inspeccionados. 

GRÁFICO 11 – REGISTO DA ACTIVIDADE 

 

No cômputo geral, podemos confirmar um alto grau de aderência a todos os requisitos 
estabelecidos pelo CNMPA.  

Nota-se, contudo, que a implementação dos requisitos avançou mais nos centros privados, que 
nos centros públicos (dos inspeccionados/fiscalizados). 

No entanto, pode afirmar-se que em todos os centros se verificou um enorme empenhamento e 
esforço para que todas as regras sejam, ou venham a ser, implementadas. 

É do consenso geral que os requisitos estabelecidos estão em linha com o desenvolvimento 
moderno da área da medicina da reprodução. O único facto ainda discutível ou mesmo negativo 
a considerar, é a existência da transferência de 3 embriões em alguns centros, o que, a julgar por 
publicações científicas, aumenta os riscos na gravidez e aumenta também os riscos de 
nascimento prematuro. 

A constituição das equipas, protocolos clínicos e laboratoriais, estão no geral de acordo com os 
requisitos.  

Existe ainda uma grande percentagem de centros que não tem registo electrónico dos doentes e 
seus processos.  
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Os centros que efectuam doação de gâmetas de terceiros respeitam, no geral, as condições de 
segurança e de rastreabilidade. 

Se nos processos clínicos e laboratoriais os procedimentos são condizentes com os requisitos, já 
nos processos relacionados com o sistema de qualidade existem ainda várias deficiências, que se 
ficarão eventualmente a dever à falta de experiência dos centros nesta área. Nomeadamente 
nota-se a falta de alguma documentação relativa aos protocolos de ensino e de treino.  

Verifica-se, ainda, em alguns dos centros inspeccionados/fiscalizados dificuldade de traduzir na 
prática a confirmação da identidade dos casais em todos os procedimentos.  

Parece-nos, que no geral, os centros cumprem as normas de boas práticas exigidas nesta área, 
contudo, todos os centros se mostram empenhados na melhoria contínua e na introdução de 
todas as medidas necessárias a corrigir as não conformidades detectadas. 

Torna-se importante realçar que os Centro de PMA fiscalizados/inspeccionados, manifestaram o 
seu agrado por este tipo de diligências, que a todos ajuda no cumprimento dos requisitos 
necessários ao bom funcionamento e, num desenvolvimento permanente e consistente dos 
serviços prestados aos utentes. 

b) INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS 

Resumo da Acção Inspectiva realizada em 2010 

Tendo em consideração quer as competências genéricas atribuídas a esta Inspecção-Geral, quer 
as que legalmente lhe estão cometidas nesta área específica, e na sequência da acção inspectiva 
efectuada no 1º semestre de 2009 a 8 estabelecimentos oficiais onde se pratica IVG por opção 
da mulher, prosseguindo-se uma linha de continuidade no que concerne à avaliação das 
condições em que as mesmas são realizadas desde a entrada em vigor da nova legislação que 
rege esta matéria, foi efectuada no ano de 2010 nova acção inspectiva subordinada ao tema e 
tendo como destinatários estabelecimentos oficiais distinto dos da incidência de 2009. 

Esta acção abrangeu 22 estabelecimentos oficiais que realizam IVG por opção da mulher nas 

primeiras 10 semanas de gravidez1, mencionando-se que se encontra programada nova 
inspecção a efectivar em 2011, contemplando quer os restantes estabelecimentos do mesmo 
universo ainda não inspeccionados, quer os 8 que o foram em 2009. 

De acordo com dados oficiais, em 2009 existiam, em Portugal Continental, 40 estabelecimentos 
oficiais que reportaram à Direcção-Geral da Saúde, a realização de IVG por opção da mulher e 
que, no seu conjunto, naquele ano, foram responsáveis pela efectivação de 12.678 IVG ao abrigo 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal. 

Além daquelas entidades houve que ter em conta os hospitais públicos (estabelecimentos 
oficiais, portanto) das Regiões Autónomas, responsáveis por 301 IVG por opção da mulher ao 
abrigo da mencionada alínea e) em 2009 e os estabelecimentos oficialmente reconhecidos 
(unidades privadas), em número de 3 em Portugal Continental que, no mesmo período, 
realizaram 5.972 IVG ancoradas na mesma alínea. 

Relativamente às unidades privadas, é de referir que em meados de 2009 a Clínica de Oiã deixou 
de realizar interrupções de gravidez por opção da mulher, sendo que os 2 restantes 

                                                           
1
 Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal, com a redacção que lhe foi introduzida pelo artigo 

1.º da Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril. 
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estabelecimentos privados que as praticam, foram objecto de acção fiscalizadora promovida por 
esta inspecção no último trimestre de 2010, e cujos resultados constam do presente relatório, 
mas se autonomizam infra. 

GRÁFICO 12 – IVG REALIZADAS NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS E NOS ESTABELECIMENTOS OFICIALMENTE 

RECONHECIDOS, EM PORTUGAL 

 

GRÁFICO 13 – IVG REALIZADAS EM PORTUGAL CONTINENTAL E NAS REGIÕES AUTÓNOMAS 

 

Na verdade, e de acordo com os elementos constantes do já mencionado relatório anual da DGS, 
relativo ao ano de 2009, o número de estabelecimentos que caberiam no universo da acção era 
de 40 como já acima referido, espalhados de Norte a Sul do País. 

Todavia, e uma vez que em 2009 já tinham sido inspeccionados 8 estabelecimentos oficiais, o 
universo a considerar passou a ser de 32. 

Ora, atentos os constrangimentos em matéria de recursos (humanos e financeiros), foi definido 
desenvolver a mesma com base em amostragem representativa quer em termos de localização 
geográfica, quer em termos de número de IVG realizadas, procurando abranger o maior número 
possível de estabelecimentos nas cinco regiões de saúde. 

Assim, foram seleccionados 22 estabelecimentos oficiais que preenchem os requisitos 
mencionados no parágrafo anterior em matéria de representatividade geográfica, sendo 9 deles 
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da região do Norte, 6 da região Centro, outros 5 da região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 do 
Alentejo e outro do Algarve, e no que respeita ao número de IVG realizadas, como se verá, já 
que somadas representam cerca de 50% das IVG por opção efectuadas em Portugal Continental 
e cerca de 33% do total nacional (incluindo Regiões Autónomas e privados), o que melhor se 
ilustra através do quadro e dos gráficos seguintes. 

QUADRO 19 – ESTABELECIMENTOS SELECCIONADOS PARA A AMOSTRA 

Estabelecimento Região de saúde 
N.º de IVG realizadas em 2009 

(por opção da mulher) 

1 Norte 129 

2 Norte 39 

3 Norte 183 

4 Norte 144 

5 Norte 277 

6 Norte 197 

7 Norte 157 

8 Norte 238 

9 Norte 483 

10 Centro 277 

11 Centro 243 

12 Centro 140 

13 Centro 275 

14 Centro 106 

15 Centro 360 

16 Lisboa e Vale do Tejo 186 

17 Lisboa e Vale do Tejo 566 

18 Lisboa e Vale do Tejo 425 

19 Lisboa e Vale do Tejo 822 

20 Lisboa e Vale do Tejo 403 

21 Alentejo 130 

22 Algarve 539 

Total de IVG realizadas pelas entidades seleccionadas/visitadas 6319 

 

GRÁFICO 14 – PERCENTAGEM REPRESENTATIVA DA AMOSTRA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE IVG REALIZADAS NOS 

ESTABELECIMENTOS OFICIAIS EM PORTUGAL CONTINENTAL 
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GRÁFICO 15 – PERCENTAGEM REPRESENTATIVA DA AMOSTRA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE IVG REALIZADAS EM 

PORTUGAL (INCLUINDO REGIÕES AUTÓNOMAS E ESTABELECIMENTOS OFICIALMENTE RECONHECIDOS) 

 

Verificando-se, assim, a nosso ver que a amostra seleccionada é expressiva, na medida em que 
representa 49.84% do total de IVG efectuadas em 2009 em Portugal Continental nos 
estabelecimentos oficiais, e 33,34% do total nacional (públicos e privados no Continente e nas 
Regiões Autónomas), sendo de realçar o número elevado de IVG efectuadas por um dos 
estabelecimentos privados (5.780). 

Se, apenas, tivermos em conta o número de IVG realizadas nos estabelecimentos oficiais de 
Portugal, constata-se que a amostra se mantém acima dos 40%, conforme gráfico que segue. 

GRÁFICO 16 – PERCENTAGEM REPRESENTATIVA DA AMOSTRA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE IVG REALIZADAS NOS 

ESTABELECIMENTOS OFICIAIS EM PORTUGAL 

 

O desenvolvimento da acção foi desdobrado nas vinte e duas visitas acima referidas, dando 
origem à elaboração de igual número de relatórios sectoriais, individualmente remetidos aos 
respectivos estabelecimentos para conhecimento, pronúncia e correcção das insuficiências 
detectadas, que foram suportados nos pareceres técnicos elaborados pelos peritos médicos que 
integraram as equipas. 

Refira-se que, nos termos da Portaria n.º 741-A/20047, de 21 de Junho, para os estabelecimentos 
de saúde oficiais não existem exigências no que respeita a reconhecimento de aptidão para a 
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realização da IVG como se impõe para as entidades privadas, uma vez que aqueles gozam de 
uma presunção legal. 

Todavia, de acordo com a mesma Portaria, compete ao CA do estabelecimento, organizar o 
Serviço ou Departamento de Ginecologia e Obstetrícia com vista à realização da IVG e 
estabelecer, sob coordenação da ARS competente, acordos de articulação com os cuidados de 
saúde primários, bem como garantir os procedimentos administrativos e as condições técnicas e 
logísticas apropriadas à execução da IVG, nas circunstâncias legalmente permitidas, assim como 
os meios necessários ao imediato acesso a um método contraceptivo após a interrupção, 
quando adequado. 

De realçar que no que respeita à prática de IVG, em 2009 os estabelecimentos oficiais foram 
responsáveis pela realização de 68% das mesmas, cabendo aos estabelecimentos oficialmente 
reconhecidos os restantes 32%, conforme foi já mencionado supra. 

Donde se infere que o sistema público, pese embora a escassez de recursos, e a necessidade de 
reorganização e de reafectação que esta prática implicou, considerando ainda o elevado número de 
profissionais que exerceu o seu direito de objecção de consciência, tem procurado dar resposta a 
esta nova realidade no sentido da realização do aborto seguro. 

A forma como têm respondido a esta nova exigência, com base no que pôde ser observado, não 
reveste uma forma homogénea, já que nem sempre a organização dos recursos é feita através 
da constituição de verdadeiras equipas multidisciplinares para esta actividade, existindo, ao 
invés, uma disponibilização de tempo por parte de alguns profissionais para a sua realização, 
acabando esta por se desenvolver devido ao esforço de alguns profissionais que se 
disponibilizam, nalguns casos com alguma rotatividade dos seus elementos, designadamente a 
nível do pessoal de enfermagem, em instalações que não são exclusivas 

Em todas as entidades incluídas na amostra, privilegia-se o método medicamentoso, na sua 
maioria com percentagens de 100%, não sendo disponibilizadas IVG cirúrgicas ab initio, apenas 
se recorrendo a esta via por ineficácia do protocolo medicamentoso. 

No entanto, naquelas entidades em que tal não acontece, por disponibilização de IVG cirúrgicas 
ab initio, a percentagem de medicamentosas mantém-se superior a 95%. 

Da colheita de dados obtida a partir de uma amostra aleatória de processos clínicos, a qual se definiu 
previamente que seria de 5% do número total de IVG realizadas por entidade, num mínimo de 
25 processos e sem prejuízo de número superior, o que totalizou 712 processos clínicos 
analisados, repartidos da forma descrita no quadro seguinte, concluiu-se que a sua sistematização, 
era, nalguns casos, incipiente, a par de alguma incompletude no que respeita a registos clínicos e 
a documentos obrigatórios. 

Refira-se que após análise dos processos se constatou que 17 deles não cabiam na amostra (9 
por desistência, 5 tinham mais de dez semanas de gestação, 2 por inexistência de gravidez e 1 
que era um aborto espontâneo), pelo que o número real de processos clínicos com relevância 
material passou a ser de 695. 

QUADRO 20 – N.º DE PROCESSOS ANALISADOS POR ENTIDADE (AMOSTRA) 

Estabelecimento 
Nº de IVG realizadas em 2009 

(por opção da mulher) 
Nº de processos  

analisados 

1 129 30 

2 39 39 
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Estabelecimento 
Nº de IVG realizadas em 2009 

(por opção da mulher) 
Nº de processos  

analisados 

3 183 30 

4 144 26 

5 277 26 

6 197 30 

7 157 29 

8 238 26 

9 483 36 

10 277 35 

11 243 33 

12 140 30 

13 275 30 

14 106 30 

15 360 26 

16 186 30 

17 566 32 

18 425 31 

19 822 55 

20 403 36 

21 130 30 

22 539 42 

Total 6319 712 

 

O resultado da análise da amostra relativa aos processos clínicos dos estabelecimentos visitados 
permitiu concluir que, nalguns casos, aqueles têm registos deficientes/insuficientes, não 
havendo sequência nos mesmos, nem sistematização na informação, o que dificulta a sua 
recolha e consequentemente pode obstar a continuação dos cuidados pelos diversos técnicos. 

Constatou-se, igualmente, que existem procedimentos/regras instituídos legalmente que 
podiam não estar, e nalgumas situações não estavam mesmo, a ser cumpridos, sendo óbvia a 
necessidade, para algumas entidades, da revisão urgente dos processos de registo e da 
sistematização dos mesmos, bem como para o estrito cumprimento do disposto na Portaria n.º 
741-A/2007, de 21 de Junho. 

Verificou-se que a IVG medicamentosa tem uma expressão elevadíssima, ao passo que a 
cirúrgica praticamente não existe o que, segundo foi explicado, se ficará a dever aos meios que a 
mesma envolve, sendo certo, porém, que, não raras vezes, a esta se acaba por recorrer em 
virtude do insucesso da primeira. Tal facto, na prática, equivale à inexistência de opção das 
mulheres, a qual constitui um direito seu, legalmente consagrado, mas efectivamente não 
concretizado. 

De realçar que quanto ao método cirúrgico por aspiração, existem alguns estabelecimentos em 
que esta ainda é realizada com sondas metálicas e não disposable (descartáveis), e sem que 
possuam aspirador especificamente destinado à aspiração intra-uterina e cânulas de aspiração 
de calibres variáveis. 

Para além da consulta aos processos clínicos foram verificados diversos pontos considerados 
relevantes e que se poderão dividir em obrigações gerais e obrigações especiais, conforme 
terminologia adoptada na ficha de verificação e nos relatórios individuais, tudo de acordo com a 
Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho, tendo-se procurado, no que respeita à primeira, 
analisar as áreas transversais a qualquer estabelecimento de saúde, e relativamente à segunda 
verificar os requisitos legais estabelecidos para a prática desta actividade. 
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Ao nível das obrigações gerais, verificou-se grande paridade das entidades no que respeita ao 
seu cumprimento, embora nalgumas delas se tenham constatado deficiências que, por não se 
tratarem de anomalias graves ou impeditivas do seu normal funcionamento, foram objecto das 
respectivas recomendações nos relatórios parcelares. 

Relativamente às obrigações especiais, o preenchimento dos seus requisitos mostra igualmente 
algumas semelhanças entre as entidades, isto no que respeita aos recursos humanos e técnicos, 
bem como às instalações disponibilizadas. 

A este respeito e em matéria de instalações, existem entidades cujos espaços afectos à 
actividade devem ser repensados, já que estes, nalguns estabelecimentos, são partilhados com 
outras consultas/exames e até serviços de internamento, além de que, nem sempre a 
acessibilidade à consulta era de fácil percepção para as utentes, sendo que na maioria das 
entidades não havia informação ao público sobre a existência desta consulta. 

Em matéria de equipamentos constatou-se que, praticamente todas as entidades possuíam, 
num sector ou noutro, falhas no que respeita aos equipamentos que neles devem existir e que 
se encontram referidos na Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho. 

No que concerne à organização e aos recursos humanos que estão afectos à prática de IVG por 
opção, concluiu-se que alguns estabelecimentos carecem de rever a orgânica que envolve a 
realização da actividade, acabando esta por se desenvolver devido ao esforço de alguns 
profissionais que se disponibilizam, além de que as equipas multidisciplinares afectas, quando 
existem, apresentam alguma rotatividade dos seus elementos, designadamente a nível do 
pessoal de enfermagem. 

Por outro lado existe, inclusivamente, um centro hospitalar em que em cada unidade onde se 
realiza a consulta de IVG, apenas um médico está afecto à mesma, o que implica que a 
comprovação da idade gestacional não seja feita por médico diferente do que realiza a IVG. Na 
verdade, no caso concreto, apesar de existir certificado assinado por médico diferente, esta 
assinatura não passa de um acto meramente formal, pois é feita a posteriori, pelo outro médico 
da outra unidade e vice-versa. 

De realçar que no caso do recurso ao método medicamentoso, este pode contar com a 
participação de um enfermeiro, embora sob supervisão médica.  

Refira-se, ainda, que muitas vezes por inexistência de divulgação da consulta, as utentes acabam 
por se dirigir ao serviço de urgência, tendo sido possível constatar alguma falta de preparação 
dos profissionais deste serviço sobre o encaminhamento adequado a dar a estas utentes, 
culminando, por vezes, na sua admissão por esta via ou pelo seu envio, desnecessário, para os 
Centros de Saúde. 

Da acção resultaram as seguintes recomendações: 

Ao nível da ginecologia e da anestesia:  

 Quanto às Instalações e Equipamentos 

Os Blocos Operatórios devem cumprir a legislação, em todas as suas vertentes.  
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A(s) Unidade(s) de Cuidados Pós-Anestésicos deve(m) encontrar-se  estruturada(s) e 
equipada(s), conforme o previsto em quadros 1 e 2 anexos à Portaria n.º 741-A/2007 de 
21 de Junho. 

 Quanto aos Recursos Humanos 

Há que criar equipas multidisciplinares (médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos superiores 
de serviço social) com menor rotatividade dos respectivos elementos (v.g. pessoal de 
enfermagem), horários flexíveis e disponibilidade de contactos mais acessíveis (através de 
telemóveis, por exemplo).  

Há que proporcionar formação profissional em aspectos técnicos e de aconselhamento. 

Deve ser promovida formação em organização e registo de processos. 

Devem ser realizadas reuniões periódicas para discussão e reflexão. 

Devem ser elaborados protocolos de actuação. 

 Quanto à Organização e Funcionamento 

A este respeito entende-se que a Consulta Prévia deverá estar organizada e dispor de equipa 
multidisciplinar (no mínimo com médico e enfermeiro e, preferencialmente, incluindo psicólogos 
e técnicos superiores de serviço social). É nesta consulta que deve ser discutida a escolha e o 
início de um método contraceptivo. 

Os recursos humanos devem existir em número suficiente para dar resposta à procura e facilitar 
a acessibilidade. 

Os horários devem ser flexíveis e encontrarem-se devidamente publicitados de modo a permitir 
a satisfação da acessibilidade. 

O processo clínico, com os registos efectuados de modo a garantir fiabilidade, deve conter, para 
além da folha de diário clínico e registo de enfermagem, documento de Consentimento para a 
Interrupção de Gravidez, o Certificado de Comprovação do Tempo de Gestação (com ecografia 
anexa) e a declaração de Informações e Esclarecimentos prestados na Consulta Prévia, cabendo 
aos profissionais de saúde envolvidos na consulta verificar do seu correcto preenchimento. 

Deverão existir protocolos de actuação em situações de transferência para outros hospitais e 
respectivo transporte. 

Devem dispor de sistemas de promoção e garantia da qualidade para a prestação de cuidados 
personalizados e de elevado nível de qualidade; 

Devem ser prestadas às utentes as informações e esclarecimentos sobre o procedimento de IVG 
previstos no n.º 3 do artigo 16.º da Portaria 741-A/2007, de 21 de Junho, acompanhados por 
folhetos informativos, bem como indicar-lhes a forma de actuar caso surjam complicações. 

Deve ser promovida uma actualização do portal da DGS, relativa à consulta de IVG, com 
discriminação para cada estabelecimento oficial de IVG, dos dias e horários da consulta, 
profissionais de saúde adstritos a essa consulta (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes 
sociais) com contactos telefónicos disponíveis para marcação de consulta. 
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Deve ser criado um telefone directo para a consulta hospitalar de IVG, facilitando o 
cumprimento dos prazos legais subjacentes à realização de IVG. 

Deverá igualmente existir contacto disponível de um profissional de saúde, em horário útil, para 
esclarecimento de possíveis dúvidas durante todo o processo de IVG, minimizando, assim, o 
recurso desnecessário ao serviço de urgência. 

Deverá optimizar-se a acessibilidade ao apoio psicológico e social, aumentando a proximidade 
física dos respectivos gabinetes das consultas em questão e atribuir turnos de consulta de apoio 
psicológico e social em sincronia com a consulta médica de IVG.  

Remoção de objectos, que de algum modo possam interferir com a livre escolha da mulher (por 
exemplo objectos alusivos à infância ou do foro religioso) dos gabinetes médicos e de apoio 
psicológico e social, onde é prestado atendimento a estas utentes.  

Deverá promover-se a aquisição de aspirador especificamente destinado à aspiração intra-
uterina e de cânulas de aspiração de calibres variáveis (4 a 12mm), que permitam calibrar com 
rigor a pressão exercida pelas cânulas de aspiração na cavidade intra-uterina e adequar o calibre 
destas ao tempo de gestação, minimizando a ocorrência de complicações decorrentes desta 
intervenção cirúrgica. 

Com o objectivo de evitar possíveis incumprimentos dos prazos para a realização de 
esvaziamentos intra-uterinos instrumentais/cirúrgicos, deverá ser destacada atempadamente, 
através de marcação prévia sob a forma de cirurgia programada, toda a equipa interveniente na 
IVG cirúrgica/resolução de insucesso ou complicações decorrentes de IVG medicamentosa 
(incluindo pessoal de enfermagem e anestesista). Os profissionais de saúde intervenientes não 
deverão encontrar-se sob actividade de urgência, pois tal facto poderá condicionar a sua 
disponibilidade e acarretar atrasos ou mesmo não realização da intervenção cirúrgica. O 
agendamento programado das referidas intervenções cirúrgicas poderá ser solucionado por 
redistribuição das tarefas atribuídas aos profissionais de saúde intervenientes, aquisição 
inclusive de mais profissionais ou contratualização com entidades extra-hospitalares. 

Quando tecnicamente inviável, como será o caso de gravidezes muito incipientes, deve ser 
justificado o não cumprimento do prazo de realização da IVG. 

O protocolo de actuação clínica da IVG medicamentosa deverá estar formalizado, tornando-o 
disponível e facilmente acessível a todos os profissionais de saúde. 

Preenchimento rigoroso do processo de IVG, incluindo: 

 Formulários exigidos pela Portaria 741 – A/2007; 

 Anamnese cuidada com pesquisa de factores de risco, avaliação da falha do método 
contraceptivo, que acarretou a gestação não desejada, de modo a adequar o método 
contraceptivo prescrito aquando da alta da consulta de IVG; 

 Descrição de intervenção médica/cirúrgica da IVG, respectivos achados dos meios 
auxiliares de diagnósticos e descrição da contracepção à data da alta com respectivo 
destino/consulta pós alta hospitalar.  

A toma hospitalar do Mifepristone, junto a um técnico de saúde que não necessariamente um 
médico tem de ser promovida em todas as situações, e tal tem que ser efectivamente registado 
no processo clínico. 



84/137 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 |  

 

Deverá ser prestada informação clara e sucinta, preferencialmente sob a forma escrita, à utente 
aquando do fornecimento de Misoprostol, optimizando a correcta auto-administração deste 
fármaco pela utente em ambulatório no seu domicílio. 

Deverão disponibilizar-se métodos contraceptivos de demonstração. 

Deverá ser reforçado, junto da utente, o carácter essencial da consulta de revisão precoce (e se 
necessário reconvocar a utente no caso de absentismo) para, após avaliação da conclusão do 
processo completo de IVG, informar a mulher das possibilidades contraceptivas/de esterilização 
disponíveis, garantindo, assim, uma livre e informada escolha da mulher a uma contracepção 
eficaz adequada, que impeça potenciais recorrências à IVG.  

Deverá garantir-se, tal como está contemplado na legislação da IVG, uma consulta de 
planeamento familiar após alta da consulta de IVG, permitindo dar continuidade na vigilância, 
bem como avaliar a adesão da utente à contracepção prescrita, impedindo assim as recorrências 
à IVG. Poderá ser solicitado à ARS territorialmente competente a indicação de estabelecimentos 
de saúde oficiais que garantam este seguimento posterior destas utentes. A utente deverá 
entregar na última consulta de IVG um comprovativo dessa respectiva marcação. 

Deve ser efectuada anualmente estatística da consulta de IVG, que abranja, nomeadamente, 
recorrências e complicações 

Ao nível da saúde pública:  

A constituição, implementação e operacionalização das CCI tendo em vista a prevenção e 
controlo das infecções nosocomiais e a conquista de ganhos em saúde; 

A correcta gestão dos resíduos hospitalares, com especial incidência para os grupos III e IV, em 
todo o seu percurso (triagem, acondicionamento nos serviços geradores, circuitos de transporte, 
armazenamento temporário e destino final); 

A implementação do Sistema HACCP, evitando toxinfecções alimentares e a melhoria da 
prestação de serviços nas suas diferentes fases como garantia do fornecimento de uma 
alimentação de qualidade; 

A implementação de serviços internos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, o que 
permitirá identificar factores de risco, evitando doenças profissionais, bem como promover 
ainda uma boa saúde ocupacional e motivação no trabalho; 

Que se acautele a manutenção e o correcto funcionamento dos sistemas de climatização e 
condições ambientais das instalações, dos equipamentos de gases medicinais e da verificação 
dos teores residuais nas salas do Bloco Operatório, bem como dos equipamentos do Sector de 
Esterilização, através de Programas de Manutenção e Prevenção instituídos para o efeito e 
levados a cabo por firmas certificadas; 

Que se disponha e mantenha em estado funcional geradores de emergência e UPS para 
salvaguarda de fornecimento de energia ao Bloco Operatório e restantes sectores vitais, 
instalados, testados e abrangidos igualmente por Programa de Manutenção e Prevenção a cargo 
de firmas certificadas; 

E, para além do referido, o registo de todos os procedimentos relevantes na assistência prestada 
(incluindo os registos nos processos clínicos, como já acima mencionado). 
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c) INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NOS ESTABELECIMENTOS OFICIALMENTE 
RECONHECIDOS 

Face às competências legalmente atribuídas a esta Inspecção-Geral nesta actividade em 
particular e decorridos dois anos desde a acção de fiscalização efectuada no 2º semestre de 
2008 aos estabelecimentos oficialmente reconhecidos para a prática de IVG por opção da 
mulher, e porque se afigurou de utilidade efectivar uma nova acção que permitisse aferir se as 
insuficiências então detectadas se encontravam, ou não, colmatadas, no plano de actividades de 
2010 foi prevista essa acção de fiscalização, que veio a desencadear-se no último trimestre desse 
ano e visou reavaliar as condições em que entidades privadas se encontram nesta área. 

Esta nova acção abrangeu os dois únicos estabelecimentos oficialmente reconhecidos que 

realizam IVG por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez
2
, sitos na cidade de 

Lisboa, dado que um terceiro operador privado, até então existente e fiscalizado igualmente em 
2008, abandonou esta actividade. 

Atentos os dados oficiais publicitados pela Direcção-Geral da Saúde, em 2009 existiam em 

Portugal 3
3
 estabelecimentos oficialmente reconhecidos, os quais, no seu conjunto, naquele ano 

foram responsáveis pela efectivação de 5.972 IVG ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º 
do Código Penal. 

 

GRÁFICO 17 – IVG REALIZADAS NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS E NOS ESTABELECIMENTOS OFICIALMENTE 

RECONHECIDOS, EM PORTUGAL 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal, com a redacção que lhe foi introduzida pelo artigo 

1.º da Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril 
3
 Destes 3 estabelecimentos privados, a Clínica de Oiã deixou de funcionar em meados de 2009, tendo ainda 

contribuído para as estatísticas com 113 IVG 

12979; 68%

5972; 32%

Total de IVG (p/opção da mulher) realizadas nos estabelecimentos oficiais em Portugal (Continente e Regiões
Autónomas)

Total de IVG (p/opção da mulher) realizadas nos estabelecimentos oficialmente reconhecidos (Três em Portugal
Continental)
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GRÁFICO 18 – IVG REALIZADAS POR ESTABELECIMENTO OFICIALMENTE RECONHECIDO ABRANGIDO PELA ACÇÃO 

DE FISCALIZAÇÃO 

 

O desenvolvimento da acção foi desdobrado nas duas visitas acima referidas, dando origem à 
elaboração de igual número de relatórios sectoriais, individualmente remetidos aos respectivos 
estabelecimentos para conhecimento, pronúncia e correcção das insuficiências detectadas, que 
foram suportados nos pareceres técnicos elaborados pelos peritos médicos que integraram as 
equipas. 

De realçar que no que respeita à prática de IVG, em 2009 os estabelecimentos oficialmente 
reconhecidos foram responsáveis pela realização de 32% das mesmas, cabendo aos 
estabelecimentos oficiais os restantes 68%, conforme foi já mencionado supra. 

Diga-se que a percentagem associada às entidades privadas é altamente inflacionada pelo elevado 
número de IVG realizada por uma delas, tendo-se constatado, inclusive, um aumento do número de 
entidades públicas que a ela recorre, através de protocolos de colaboração, com o intuito de dar 
resposta a esta actividade em tempo útil. 

Nos dois estabelecimentos objecto de fiscalização estão disponíveis quer o método cirúrgico, 
quer o método medicamentoso. Todavia, num deles é este último método o privilegiado, ao 
passo que na outra entidade a preferência recai sobre o protocolo cirúrgico, com muito baixa 
incidência do protocolo medicamentoso. 

A partir de uma amostra aleatória de processos clínicos, a qual se definiu previamente que seria de 
5% do número total de IVG realizadas por entidade, num mínimo de 30 processos e sem prejuízo 
de número superior, foram analisados 388 processos clínicos, repartidos da forma descrita no 
quadro seguinte. 

QUADRO 21 – N.º DE PROCESSOS ANALISADOS POR ENTIDADE (AMOSTRA) 

Estabelecimento Localidade 
Nº de IVG realizadas em 2009  

(por opção da mulher) 
Nº processos 

analisados 

Hospital dos SAMs Lisboa 79 30 

Clínica dos Arcos Lisboa 5.780 358 

Total de IVG 5.859 388 

 

(79); 1%

(5.780); 99%

IVG realizadas no Hospital dos SAMS IVG realizadas na Clínica dos Arcos



 | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 87/137 

 

O resultado da análise da amostra relativa aos processos clínicos dos estabelecimentos visitados 
permitiu concluir que, de uma maneira geral, os mesmos se encontram devidamente 
organizados e sistematizados. 

Contudo observaram-se algumas deficiências, a saber: 

 As folhas de anestesia, nas IVG cirúrgicas ou se encontram em falta ou em “branco”, isto 
é, sem qualquer registo, ou então incompletas; 

 Existem muitas falhas no registo da consulta de revisão; 

 Em muitos processos encontra-se omissa a folha de registo enviada à DGS; 

 Verifica-se igualmente a falha de registos de encaminhamento para a Consulta de 
Planeamento Familiar; 

 O protocolo da IVG medicamentosa ou praticamente não existe ou é diferente daquele 
que é preconizado pela DGS. 

Foi possível concluir, igualmente, que a Clínica onde se pratica o maior número de IVG apresenta 
um investimento muito curto no aconselhamento e provisão de métodos contraceptivos.  

A conclusão que se pode extrair desde já, é que pese embora a “boa vontade” das entidades e 
dos recursos humanos que se disponibilizaram para desenvolver a prática desta actividade, a 
realidade verificada, é que nem sempre são cumpridos os procedimentos estipulados 
legalmente. 

Acresce que a IVG medicamentosa tem uma expressão muito reduzida no sector privado, ao 
passo que a cirúrgica, com anestesia geral, é muito elevada, devendo-se esta situação ao 
elevado número de IVG cirúrgicas realizadas pela Clínica dos Arcos, face à enorme experiência 
dos seus médicos nesta técnica. Por outro lado, salienta-se a logística necessária ao aborto 
medicamentoso é também mais pesada para um Estabelecimento Privado, sem serviço de 
Urgência ou equipa clínica em permanência. 

A este respeito é de referir que na Clínica dos Arcos o método cirúrgico por aspiração, ainda é 
realizado com sondas metálicas e não disposable. 

Para além da consulta aos processos clínicos, foram verificados diversos pontos considerados 
relevantes e que se poderão dividir em obrigações gerais e obrigações especiais, conforme 
terminologia adoptada na ficha de verificação e nos relatórios individuais, tudo de acordo com a 
Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho, procurando-se, no que respeita à primeira, analisar as 
áreas transversais a qualquer estabelecimento de saúde, e relativamente à segunda verificar os 
requisitos legais estabelecidos para a prática desta actividade, e cujo cumprimento pelas 
entidades se explanará melhor, através dos quadros que adiante serão expostos. 

Assim e ao nível das obrigações gerais e especiais, verificou-se que na sua grande maioria estão 
em conformidade com o estipulado na legislação, embora em algumas delas se tenham 
constatado pequenas deficiências que, por não se tratarem de anomalias graves ou impeditivas 
do seu normal funcionamento, foram objecto das respectivas recomendações nos relatórios 
parcelares. 

Relativamente às obrigações especiais, o preenchimento dos seus requisitos mostra, igualmente, 
algumas semelhanças entre as entidades, isto no que respeita aos recursos técnicos e às 
instalações disponibilizadas, salvaguardadas as devidas diferenças, dado que uma delas se 
dedica à actividade em exclusivo e a outra é uma unidade hospitalar com urgência própria. 
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Em matéria de equipamentos constatou-se que, as duas entidades possuíam, num sector ou 
noutro, falhas no que respeita aos equipamentos que nelas devem existir e que se encontram 
referidos na Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho. 

No que concerne à organização e aos recursos humanos que estão afectos à prática de IVG por 
opção da mulher, dir-se-á que, ambos os estabelecimentos possuem pessoal que lhe esteja 
afecto. Contudo, num deles, aquela acaba por se desenvolver, quase exclusivamente, devido ao 
esforço de um grupo de profissionais, que se encontram empenhados e muito motivados. 

Após as visitas aos estabelecimentos oficiais seleccionados, foram elaborados os respectivos 
relatórios individuais, suportados quer nos resultados do preenchimento das fichas de 
verificação, quer nos pareceres técnicos dos peritos de G/O e de Saúde Pública, relatórios esses 
que continham a enunciação das deficiências e/ou insuficiências detectadas e que foram 
remetidos às entidades a fim de que no prazo concedido se pronunciassem sobre as mesmas. 

Da acção resultaram as seguintes recomendações: 

Ao nível da ginecologia e da anestesiologia:  

 Quanto às Instalações e Equipamentos 

Torna-se necessário que as instalações e equipamentos sejam adequados, caso a caso, ao 
movimento assistencial, devendo existir planos de monitorização da qualidade dos cuidados 
prestados. 

Deve ser privilegiar-se a utilização de material descartável.  

 Quanto aos Recursos Humanos 

As equipas multidisciplinares (médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos superiores de serviço 
social), horários flexíveis e disponibilidade de contactos mais acessíveis são fundamentais.  

É imprescindível proporcionar formação profissional em aspectos técnicos e de aconselhamento 
aos profissionais que estão integrados nas equipas. 

Deve ser promovida formação em organização e registo de processos. 

Devem ser realizadas reuniões periódicas para discussão e reflexão do trabalho desenvolvido. 

Devem ser elaborados protocolos de actuação 

 Quanto à Qualidade e Segurança 

Devem dispor de sistemas de promoção e garantia da qualidade para a prestação de cuidados 
personalizados e praticarem elevados níveis de qualidade. 

Deve ser fornecida informação pessoal e criar folhetos informativos, contendo instruções 
relativas à forma de actuar, caso surjam complicações. 

 Quanto à Organização e Funcionamento 
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A este respeito julga-se que a Consulta Prévia deverá estar organizada, com publicitação de 
horário, e dispor de equipa multidisciplinar (médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos 
superiores de serviço social).  

É nesta consulta que deve ser discutida a escolha e o início de um método contraceptivo. 

Deverá ser assegurada a marcação de consulta de planeamento familiar. 

Os recursos humanos devem existir em número suficiente para dar resposta à procura e facilitar 
a acessibilidade. 

Os horários devem ser flexíveis, com publicitação, para permitir a satisfação da acessibilidade. 

O processo clínico, com os registos efectuados de modo a garantir fiabilidade, deve conter, para 
além da folha de diário clínico e registo de enfermagem, documento de Consentimento para a 
Interrupção de Gravidez, o certificado de Comprovação do Tempo de Gestação (com ecografia 
anexa) e a declaração de Informações e Esclarecimentos prestados na Consulta Prévia. 

Deverão existir protocolos de actuação em situações de transferência para outros hospitais e 
respectivo transporte. 

Ao nível da saúde pública:  

A constituição, implementação e operacionalização das CCI tendo em vista a prevenção e 
controlo das infecções nosocomiais e a conquista de ganhos em saúde; 

A correcta gestão dos resíduos hospitalares, com especial incidência para os grupos III e IV, em 
todo o seu percurso (triagem, acondicionamento nos serviços geradores, circuitos de transporte, 
armazenamento temporário e destino final); 

Contribuir para a promoção de uma boa saúde ocupacional e motivação no trabalho; 

Que se acautele a manutenção e o correcto funcionamento dos sistemas de climatização e 
condições ambientais das instalações, dos equipamentos de gases medicinais e da verificação 
dos teores residuais nas salas do Bloco Operatório, bem como, dos equipamentos do Sector de 
Esterilização, através de Programas de Manutenção e Prevenção instituídos para o efeito e, 
levados a cabo por firmas certificadas; 

Que se disponha e mantenha em estado funcional geradores de emergência e UPS para 
salvaguarda de fornecimento de energia ao Bloco Operatório e restantes sectores vitais, 
instalados, testados e abrangidos igualmente por Programa de Manutenção e Prevenção a cargo 
de firmas certificadas; 

E, para além do referido, o registo de todos os procedimentos relevantes na assistência prestada 
(incluindo os registos nos processos clínicos, como já acima mencionado).  

d) ACÇÃO INSPECTIVA DIRECCIONADA AOS CENTROS/ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES 
ABRANGIDOS EM CONSEQUÊNCIA DO ENCERRAMENTO DE BLOCOS DE PARTO E DA 
SUBSEQUENTE CONCENTRAÇÃO OPERADA, POR FORÇA DO PONTO XII DO DESPACHO N.º 
7495/2006 (2.ª SÉRIE), DE 14 DE MARÇO. 

Esta acção inspectiva, desencadeada na sequência de outras acções relacionadas destinou-se a 
avaliar o impacto do encerramento de maternidades ao nível dos com o encerramento de 
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maternidades desenvolvidas por esta Inspecção-Geral, nascimentos em ambiente extra-
hospitalar e encontrando-se prevista no Plano de Actividades da Inspecção-Geral das Actividades 
em Saúde para 2010. 

Foram abrangidos os centros/estabelecimentos hospitalares que passaram a concentrar os 
partos em consequência do encerramento de blocos de partos, por força da requalificação 
operada através do Despacho n.º 7495/2006 (2.ª série), de 14 de Março (D.R., II Série, n. 67, de 
4/04/2006), conforme ilustrado no quadro seguinte: 

Requalificação dos Serviços de urgência perinatal – Operada através do Despacho n.º 7495/2006  
(2ª Série), de 14 Março, publicado no D.R., II Série, n.º 67, de 4/04/2006 

Estabelecimento Hospitalar  
cujo Bloco de Partos foi encerrado 

Estabelecimento Hospitalar que passou a concentrar os 
Partos (sem prejuízo do direito consagrado de toda a 
mulher poder escolher livremente o local do parto) 

Unidade Hospitalar de Mirandela do Centro Hospitalar do 
Nordeste, EPE Unidade Hospitalar de Bragança do Centro Hospitalar do 

Nordeste, EPE Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros do Centro 
Hospitalar do Nordeste, EPE 

Unidade Hospitalar de São Gonçalo (Amarante) do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 

Unidade Hospitalar Padre Américo (Penafiel) do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 

Hospital de Santa Maria Maior, EPE (Barcelos) 
Hospital de S. Marcos (Braga). Actual Hospital Escala 
Braga, SA 

Unidade Hospitalar de Santo Tirso do Centro Hospitalar do 
Média Ave, EPE 

Unidade Hospitalar de Famalicão do Centro Hospitalar  

Unidade Hospitalar de Lamego do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

Unidade Hospitalar de Vila Real do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE ou Hospital de S. 
Teotónio, EPE (Viseu)  

Hospital de São Miguel (Oliveira de Azeméis), integrado 
no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 

Hospital de São Sebastião (Santa Maria da Feira), 
integrado no Centro Hospitalar de Entre o Douro e 
Vouga, EPE 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 

Maternidade Dr. Daniel de Matos, integrada nos 
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE ou 
Maternidade Bissaya Barreto, integrada no Centro 
Hospitalar de Coimbra, EPE ou Hospital de Santo André, 
EPE (Leiria) 

Hospital de Santa Luzia de Elvas, integrado na Unidade 
Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE 

Hospital Dr. José Maria Grande de Portalegre, integrado 
na Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE ou 
Hospital Materno infantil de Badajoz face a Protocolo 
existente 

 

Da análise efectuada, resultaram, genericamente, as seguintes conclusões: 

 No quadriénio 2006-2009, houve lugar a um total de 84.078 recém-nascidos no universo 
considerado; 

 No mesmo período, ocorreram 250 partos em ambiente extra-hospitalar, dos quais, 138 
foi possível determinar com rigor o respectivo local; 

 Dos 138 casos identificados, 74 (54%) ocorreram em ambulância, 25 (18%) no domicílio, 
20 (14%) em outros estabelecimentos hospitalares fora da rede, 14 (10%) em Centros de 
saúde, e 5 (4%) em viaturas particulares; 

 A relação dos partos ocorridos em ambiente extra-hospitalar e o total de recém-nascidos 
no universo considerado e no mesmo período, situou-se, face à globalidade dos casos 
reportados, em 0,30%; 
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 A percentagem que antecede mostra-se inflacionada, tendo em conta que alguns 
estabelecimentos hospitalares não se limitaram ao solicitado e reportaram todos os 
nascimentos ocorridos, dentro e fora da sua área de influência tradicional. 

Mais se concluiu, independentemente do peso relativo dos partos ocorridos em ambiente extra-
hospitalar no universo considerado, bem como da reestruturação operada na sequência do 
Despacho n.º 7495/2006 (2.ª série), de 14 de Março (D.R., II Série, n. 67, de 4/04/2006), pela 
necessidade de uma leitura prudente quanto ao seu significado, atendendo, quer ao facto de 
este tipo de ocorrências se poder vir a verificar (como efectivamente tem sucedido), a nível 
nacional, em qualquer circunstância, quer porque os casos subjacentes aos dados tratados, não 
permitiram, de per si, determinar a causa real da ocorrência (sendo que vários factores podem 
ter contribuído para a mesma, designadamente, nascimentos no domicílio por opção própria, 
nascimentos em ambulância ou outro meio de transporte, ou ainda outro local, por eventual 
descuido das utentes ou por falta de assistência médica durante a gestação). 

e) ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA IGAS EM 2010, NA ÁREA DO SANGUE, EM 
COLABORAÇÃO COM A ASST E O IPS 

Materializando o modelo de colaboração acordado e posto em prática já no ano transacto, o 
qual, além da IGAS e da ASST acabou ainda por envolver o IPS, dadas as suas atribuições e 
competências nesta matéria (em especial, no âmbito da Medicina Transfusional), e vários peritos 
médicos com a especialidade de Imuno-hemoterapia, designados pela ASST, este terceiro ciclo 
de inspecções em Serviços de Sangue do SNS, permitiu praticamente concluir a concessão de 
autorizações a serviços de sangue, em cumprimento de disposições legais comunitárias (v.g., as 
Directivas nº 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2004, nº 
2004/33/CE da Comissão, de 22 de Março de 2004, nº 2005/61/CE da Comissão, de 30 de 
Setembro de 2005 e nº 2005/62/CE da Comissão, de 30 de Setembro de 2005) e da legislação 
que as transpôs para o ordenamento jurídico nacional (vd. Decreto-Lei nº 267/2007, de 24 de 
Julho). 

Durante o ano de 2010, o trabalho desenvolvido abrangeu a realização de 11 acções inspectivas 
dirigidas a 10 centros hospitalares/estabelecimentos de saúde públicos (num total de 13 
Serviços de Sangue) e a 1 operador privado (apenas na vertente administrativa). 

Das inspecções realizadas, resultaram, quanto ao propósito central das acções (decisão da ASST 
sobre a concessão de autorização nos termos do DL nº 267/2007, de 24/07), a concessão de 
autorizações não condicionadas a 2 estabelecimentos (ainda que a um deles, apenas 
relativamente às actividades em reavaliação), a concessão de autorizações condicionadas (por 
períodos de 6 a 8 meses), a 4 estabelecimentos, a não concessão de autorização para as 
actividades de processamento de componentes (sem prejuízo de autorização condicionada às 
demais actividades por períodos variáveis de 3 a 8 meses) a 2 estabelecimentos, a não 
concessão de autorização para as actividades de processamento de componentes e análise de 
imunohematologia, realização de testes de rastreio da sífilis e controlo de qualidade de 
componentes (sem prejuízo de autorização condicionada às demais actividades pelo período de 
8 meses) a 1 estabelecimento, a não concessão de autorização para as actividades de colheita de 
sangue (sem prejuízo de autorização condicionada às demais actividades pelo período de 8 
meses) a 1 estabelecimento, e, por fim, a suspensão das actividades de distribuição de unidades 
a 1 estabelecimento, o qual deverá apresentar à ASST, no prazo de 1 mês, o procedimento 
relativo aos critérios de distribuição de unidades entre as diferentes instituições sob a sua 
responsabilidade. 
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Em resultado de todas as inspecções levadas a cabo neste ciclo de inspecções e particularmente 
no período ora considerado, e da subsequente implementação das recomendações daí 
decorrentes, foram atingidos substanciais ganhos em saúde, traduzidos, especialmente, no 
aumento da qualidade e das condições de segurança na área do sangue e dos componentes, 
bem como no cumprimento das disposições legais comunitárias e nacionais, aplicáveis ao sector. 

Para além do seu carácter inovador e pioneiro naquilo que deve ser o entendimento mais amplo 
do “serviço público”, o modelo de colaboração institucional e de parceria estratégica, criado e 
desenvolvido não por mera imposição legal mas por iniciativa operacional e que permitiu aliar e 
articular três organismos do Ministério da Saúde em torno de um só desígnio, tornou possível a 
criação de uma “frente operacional comum”, reunindo todo o capital de conhecimento e de 
experiência das instituições e elementos representados numa equipa multidisciplinar que, numa 
postura isenta de autoritarismos e sempre animada de uma perspectiva preventiva e pedagógica 
da análise e controlo das actividades inspeccionadas, soube ver reconhecida e apreciada a sua 
intervenção pelos Serviços de Sangue abrangidos. 

A fim de dar cabal cumprimento, quer à legislação comunitária, quer nacional, bem como 
satisfazer a disponibilidade demonstrada pelo conjunto dos serviços abrangidos para dar 
continuidade ao presente projecto de trabalho, e ainda, naturalmente, como corolário lógico do 
protocolo de colaboração assinado pela ASST e pela IGAS em 25/11/2010, impõe-se a realização 
de novas acções inspectivas neste domínio, não apenas para efeitos de reavaliação de todos os 
serviços objecto de autorização condicionada, mas também para a avaliação de todos os outros 
Serviços de Sangue do SNS sujeitos a autorização nos termos da lei e subsequente reavaliação 
periódica, num período que não deve ultrapassar os 2 anos (Artigo 6º do DL nº 267/2007, de 24 
de Julho). 

Para a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, a sua participação nestas acções inspectivas 
desde o primeiro instante, a sua contribuição efectiva no processo de planeamento e de 
execução das acções, e o próprio valor acrescentado daí resultante, quer internamente quer 
externamente, constitui uma mais-valia importante que credibiliza e dignifica a sua vertente 
técnica e operacional na área do sangue, dando seguimento àquilo que vem sendo a sua longa 
tradição de actuação no sector público da Saúde em Portugal, e dando garantias reais de rigor e 
de isenção a todos os operadores envolvidos no processo. 

 

f)  ACTIVIDADE INSPECTIVA DESENVOLVIDA COM A ASST EM 2010 AO NÍVEL DOS TECIDOS E 
CÉLULAS 

A colaboração desenvolvida teve por base o disposto na Lei nº 12/2009,de 26 de Março, em 
respeito pelas competências das instituições do Ministério da Saúde envolvidas (IGAS e ASST), 
bem como o protocolo de colaboração, entretanto celebrado (Novembro de 2010). 

A autoridade competente em matéria de tecidos e células é a ASST. 

Esta colaboração incidiu sobre três áreas distintas, a saber – a formação e a representação 
institucional, as acções inspectivas (propriamente ditas) e o apoio técnico-administrativo. 

Na primeira área, destacam-se os seguintes aspectos relevantes: 

 Realização de uma reunião para a definição de critérios e procedimentos de inspecção, 
com representantes da ASST, da IGAS e da AFSSaPS (França), a 19/02/2010; 
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 Participação de um inspector da IGAS (na qualidade de observador), na inspecção ao 
Banque de Tissues dos Hospices Civils de Lyon – o Hôpital Edouard Herriot;  

 Participação de um inspector da IGAS no Workshop on Procurement and Processing of 
Tissues and Cells organizado pela ASST, entre 24 e 28 de Maio de 2010, na qualidade de 
formador com a apresentação intitulada Process Validation in Tissue Banking; 

 Participação de um inspector da IGAS no Encontro PIC/S 17th Expert Circle on Human 
Blood, Tissues and Cells, realizado em Saint-Denis, França, em Setembro de 2010. 

Na segunda área, destaca-se a realização de um conjunto de um total de 9 acções inspectivas, a 
serviços manipuladores de tecidos e células, para fins de concessão da autorização prevista no 
artigo 5º da Lei nº 12/2009, de 26 de Março. 

Dessas 9 acções inspectivas, resultou a instauração de um processo de contra-ordenação cuja 
instrução está a ser efectuada pela IGAS, nos termos do artigo 30º da Lei nº 12/2009, de 26 de 
Março, aguardando a conclusão da instrução para decisão final do processo pela ASST. 

Por se tratar de matéria confidencial, cabendo a responsabilidade pela sua salvaguarda à ASST, 
enquanto Autoridade Competente, não poderão ser adiantados mais elementos para efeitos de 
elaboração do Relatório de Actividades da IGAS de 2010. 

Finalmente, na terceira área, está incluída a colaboração alargada de um inspector da IGAS em 
tarefas de natureza técnico-administrativa, incluindo a avaliação de pedidos de autorização de 
serviços manipuladores de tecidos e células, relatórios de inspecção e pareceres vários. 

Em conclusão, durante o ano de 2010, além de todo o trabalho de equipa desenvolvido em 
colaboração com a ASST, que possibilitou o cumprimento integral do Plano de Inspecções 2010 
daquele Serviço na área dos tecidos e células, foi igualmente celebrado o Protocolo entre a IGAS 
e a ASST. 

Este Protocolo visou responder a uma necessidade sentida desde 2009, ano de início de todo o 
trabalho de colaboração entre as duas instituições, de promover o enquadramento formal das 
acções inspectivas e actividades de interesse comum desenvolvidas no seu âmbito. 

Além disso, tratou-se do primeiro ano de realização de inspecções a serviços manipuladores de 
tecidos e células ao abrigo da Lei nº 12/2009, de 26 de Março, recentemente publicada, o que 
não obstou a que os resultados alcançados tivessem sido positivos e animadores. 

Com recursos globais afectos à missão de inspecção na área de tecidos e células, naturalmente 
escassos e limitados, foi contudo efectuado o planeamento integrado da actividade, baseado na 
prioritização das inspecções segundo uma avaliação de risco levada a cabo pela ASST. 

Isto permitiu, desde logo, proceder à avaliação de um número significativo de serviços, dando 
cumprimento ao desiderato de concessão de autorização, tendo esta variado caso a caso, de 
autorização plena, a autorização condicionada e mesmo, suspensão de actividades. 

Num caso particular, foi mesmo decidida pela ASST, a instauração de um processo de âmbito 
contra-ordenacional, servindo simultaneamente de instrumento de repressão, mas também de 
sinal claro do empenho da ASST na defesa da qualidade e segurança dos tecidos e células. 

Apoiando e com intervenção neste amplo processo, de forma directa, não só por força da lei, 
mas decorrendo de um Protocolo impulsionado pelos seus dirigentes máximos, IGAS e ASST 
partilham agora desafios comuns na consolidação e superação do trabalho já iniciado. 
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g) OUTRAS ACÇÕES 

Elaboração de um protótipo de um Manual /Guião, para utilização na fiscalização aos Centros de 
Avaliação Médica e Psicológica (CAMP), al. b) do n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento da 
Habilitação Legal para Conduzir, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro -, 
pese a regulamentação do DL 313/2009, com publicação no DR, não tenha sido ainda publicada; 

Preparação de um Manual de Boas Práticas a adoptar no exercício da sua actividade pela equipa 
de fiscalização, o que foi levado à consideração superior para aprovação; 

A EMF produziu 287 informações/pareceres em processos de apoio à gestão, sendo que: num 
total de 227 “APV” elaborados na IGAS, 115 foram-no pela EMF, a que acresceram 10 “APU”, 5 
“PG”e 4 “ESC”, no ano de 2010. 
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3.6. ACÇÃO E AUDITORIA DISCIPLINARES 

Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho, a Inspecção-Geral 
das Actividades em Saúde (IGAS) tem como missão “assegurar o cumprimento da lei e elevados 
níveis técnicos de actuação, em todos os domínios da prestação dos cuidados de saúde, quer 
pelas instituições, serviços e organismos do Ministério da Saúde (…), ou por este tutelados, quer 
ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou colectivas, com ou sem fins lucrativos”, 
com as faculdades, para além de outras, de, nos termos das alíneas c), d) e e) do n.º 2 do mesmo 
artigo 2.º, “Auditar as instituições e serviços integrados no MS, ou por este tutelados (…)”, 
“Desenvolver a acção disciplinar em serviços e organismos do MS ou por este tutelados, nos 
termos previstos no presente diploma” *vide, neste aspecto, nomeadamente, o n.º 3 do artigo 
2.º e as alíneas e), f), g), h), i), j), l) e m) do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma+ e “Efectuar 
acções de prevenção e detecção de situações de corrupção e de fraude promovendo os 
procedimentos adequados”. 

No decurso de 2010, a IGAS, no âmbito da actividade desenvolvida em termos de acção e 
auditoria disciplinares, contando, para além da colaboração pontual de alguns instrutores 
externos [ao abrigo da al. g) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho], com 13 
inspectores nesta área e, de acordo com as suas atribuições e competências, direccionou a sua 
actuação em dois sentidos fundamentais, a saber: 

 orientação e apoio técnico em matéria jurídico-disciplinar, mediante a realização de 
auditorias disciplinares e a realização de acções pedagógicas de esclarecimento e de 
acompanhamento técnico sobre o exercício da acção disciplinar junto de ARS e de 
estabelecimentos hospitalares do SNS); 

 acção disciplinar, com tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-
disciplinar. 

No tocante à orientação e apoio técnico em matéria jurídico-disciplinar, foram realizadas seis 
auditorias disciplinares em estabelecimentos hospitalares (mais duas que em 2009). 

Quanto a acções pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre o 
exercício da acção disciplinar, foram concretizadas 20 sessões, três delas em ARS e as restantes 
em estabelecimentos hospitalares. 

Relativamente à tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-disciplinar e atento 
o teor do novo Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, foi feito 
um considerável esforço no sentido de se conseguir maior celeridade na tramitação destes 
processos, com a conclusão de elevado número deles. 

AUDITORIAS DISCIPLINARES 

Fazendo um esforço no sentido de prosseguir a realização de auditorias disciplinares, a IGAS, 
como já referido, realizou em 2010 auditorias disciplinares em 6 estabelecimentos hospitalares, 
as quais foram consideradas muito úteis, tendo possibilitado a emissão de 65 recomendações, e 
prosseguindo em 2011 a monitorização pela IGAS da implementação daquelas medidas. 

QUADRO 22 – AUDITORIAS DISCIPLINARES EFECTUADAS, RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS IMPLEMENTADAS - 2010 

Estabelecimentos  
auditados 

Recomendações 
formuladas 

Medidas  
implementadas 

Hospital de Faro, E.P.E 6  A monitorizar a curto prazo 

Centro Hospitalar de Lisboa 17 A monitorizar a curto prazo 
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Estabelecimentos  
auditados 

Recomendações 
formuladas 

Medidas  
implementadas 

Central, EPE.  

ULS Castelo Branco, EPE. 12 
Em fase de adaptação no âmbito da 
reestruturação e reorganização global do 
estabelecimento auditado 

Centro Hospitalar do Oeste 
Norte, EPE. 

14 A monitorizar a curto prazo 

Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano, EPE. 

10 6 implementadas  

Centro Hospitalar do Porto, 
EPE. 

6 A monitorizar a curto prazo 

TOTAl 65  

 

ACÇÕES PEDAGÓGICAS DE ESCLARECIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

Nos últimos anos, e já no domínio do novo Estatuto Disciplinar, a IGAS tem dedicado especial 
atenção ao apoio técnico - jurídico sobre o exercício da acção disciplinar no SNS. 

Tal apoio tem vindo a ser desenvolvido através de diversas formas: em 2009, através de um 
ofício circular (Oficio circular n.º 1/2009, emitido pela IGAS em 27.01.2009) e mediante 
organização de workshops e, em 2010, mediante a realização de acções pedagógicas de 
esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre o exercício da acção disciplinar, junto de 
ARS e de estabelecimentos hospitalares do SNS. 

Neste sentido, foram realizadas, como acções pedagógicas de esclarecimento e de 
acompanhamento técnico, 20 sessões, tendo como destinatários juristas ou outros quadros 
superiores com responsabilidades na tramitação de processos de natureza disciplinar. Estas 
acções versaram a temática mencionada numa perspectiva eminentemente prática, tendo em 
conta a realidade concreta das instituições e o rigor jurídico exigível. 

As 20 acções pedagógicas decorreram, concretamente, nos seguintes estabelecimentos: 

ARS Norte, I.P.; AR S Centro, I.P.; ARS Algarve, I.P.;  C. H. Médio Ave, E.P.E.;  C. H. Vila Nova de 
Gaia, E.P.E.;  C. H. do Tâmega e Sousa, E.P.E.;  C. H. Alto Ave, E.P.E.;  U. L. S. Guarda, E.P.E.; H. S. 
André – Leiria, E.P.E.; C. H. Cova da Beira, E.P.E.; C. H. Coimbra, E.P.E.;  Hospital da Figueira da 
Foz;  C.H. Médio Tejo, E.P.E.;  H. D. Santarém E.P.E.;  C. H. Barreiro/Montijo, E.P.E.; C. H. Setúbal, 
E.P.E.;  Hospital Reynaldo dos Santos – V. F. Xira; C. H. Lisboa Norte, E.P.E.; Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa;  U. L. S. Baixo AlenteJo, E.P.E.. 

Foram beneficiados com estas acções 140 participantes, sendo pertinente anotar que o 
interesse na participação nas mesmas não se circunscreveu a juristas e instrutores de processos 
de natureza disciplinar mas alargando-se a dirigentes de diferentes níveis, em várias Instituições. 

ACÇÃO DISCIPLINAR 

Tendo o exercício da acção disciplinar como objectivo, essencialmente, a reposição da disciplina 
e a reafirmação dos valores que lhe estão subjacentes – indispensáveis ao funcionamento de 
qualquer organização e mesmo ao desenvolvimento de qualquer actividade – a IGAS, de uma 
forma proactiva, continuou a pautar a sua intervenção neste domínio por uma actuação, além 
de correctiva, sobretudo preventiva e, com salvaguarda daquelas em que a IGAS tinha 
competência instrutória exclusiva ou que se relacionasse com eventuais indiciadas infracções 
muito graves (fraude, corrupção ou actuação assistencial negligente com morte ou sequelas 
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graves), remetendo as situações para os responsáveis dos próprios organismos, para efeitos dos 
procedimentos adequados, por lhes competir a eles, em primeira linha, o respectivo exercício do 
poder disciplinar. 

Conforme se pode observar no quadro seguinte, e apesar da escassez dos meios humanos que 
foi possível afectar a esta vertente de actuação da IGAS, foi notório o esforço desenvolvido, 
tendo-se instruído, em 2010, no tocante à acção disciplinar, 633 processos de natureza 
disciplinar e pré-disciplinar. 

QUADRO 23 – MOVIMENTO PROCESSUAL RELATIVO À ACÇÃO DISCIPLINAR - 2010 

Tipo de processo Nº de processos 

Pré-disciplinar (*) 262 

Inquérito 186 

Disciplinar 181 

Revisão 3 

Reabilitação 1 

Total 633 

(*) – Vide artigo 43.º do Regulamento aprovado pelo Despacho n.º 3786/2008 

E, no âmbito da actividade instrutória desenvolvida, foi elaborado pelos respectivos instrutores 
um elevado número de peças processuais, destacando-se pela sua importância as 854 
discriminadas no quadro seguinte. 

QUADRO 24 – PEÇAS PROCESSUAIS MAIS RELEVANTES - 2010 

Informações Pareceres Quesitações Acusações Relatórios Total 

378 79 38 81 278 854 

Por outro lado, constituindo os processos, cujo objecto se prende com a assistência prestada, 
cerca de 50% dos processos de natureza disciplinar movimentados na Inspecção-Geral, e sendo a 
prova nos referidos processos de natureza eminentemente técnico-científica, a IGAS recorreu, 
na sua instrução, à intervenção, não só de um assessor médico, como também de peritos 
médicos de diversas especialidades e de um enfermeiro, assumindo esta actividade pericial uma 
importância crucial, quer pelo elevado volume de trabalho que representou (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 proferidas nos processos. 

Nos quadros seguintes, dá-se conta da actividade pericial desenvolvida no âmbito da acção 
disciplinar, em termos, respectivamente, de número total de pareceres periciais emitidos e de 
pareceres emitidos por médicos peritos das várias especialidades médicas (quanto a estes, com 
repartição por especialidade) e por enfermeiro. 
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QUADRO 25 – MOVIMENTO DA ACTIVIDADE PERICIAL DA IGAS - 2010 

Origem dos pareceres N.º de pareceres 

Pareceres Médicos a cargo do Assessor Médico da IGAS  69 

Peritagens Médicas de Especialidades (peritos externos) 36 

Peritagem de Enfermagem (perito externo) 1 

Total 106 

 

QUADRO 26 – PERITAGENS MÉDICAS REALIZADAS POR PERITOS EXTERNOS (POR ESPECIALIDADE) - 2010 

Especialidades N.º de peritagens 

Anestesiologia 1 2,78 % 

Cardiologia 1 2,78 % 

Cirurgia Geral 6 16,67 % 

Cirurgia Cardio-Toráxica 1 2,78 % 

Cirurgia Pediátrica 1 2,78 % 

Gastroenterologia 1 2,78 % 

Ginecologia/Obstetrícia 7 19,44 % 

Infecciologia 1 2,78 % 

Medicina Interna 6 16,67 % 

Neurocirurgia 1 2,78 % 

Oftalmologia 5 13,89 % 

Ortopedia 2 5,56 % 

Oncologia 1 2,78 % 

Pneumologia 2 5,56 % 

Total 36 100,00 % 

 

QUADRO 27 – PERITAGENS DE ENFERMAGEM REALIZADAS POR PERITOS EXTERNOS - 2010 

Enfermagem N.º de peritagens 

Enfermagem 1 

Total 1 

 

Ainda associado à acção disciplinar desenvolvida, salienta-se, pela sua importância, o 
relacionamento, neste domínio, com os Serviços do Ministério Público, os DIAP, Tribunais e 
Ordens Profissionais (especialmente a dos Médicos e a dos Enfermeiros), seja por motivo das 
participações efectuadas pela IGAS àquelas entidades ou efectuadas pelas mesmas à IGAS, seja 



 | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 99/137 

 

pela colaboração reciprocamente prestada, em termos de facultação de peças processuais, 
depoimentos prestados, peritagens realizadas, etc.. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, os números relativos aos actos mais importantes no âmbito 
do referido relacionamento. 

QUADRO 28 – ACTOS MAIS RELEVANTES NO RELACIONAMENTO COM O MP, TRIBUNAIS E ORDENS PROFISSIONAIS - 
2010 

Comunicações 
da IGAS ao MP 

e tribunais 

Comunicações 
do MP e 

tribunais à Igas 

Comunicações 
da IGAS a 

ordens 
profissionais 

Comunicações 
de ordens 

profissionais à 
IGAS 

Processos com 
depoimentos de 

Inspectores a 
pedido dos 

tribunais 

Total 

276 357 194 218 
24 

1069 

 

Conforme se pode observar no quadro seguinte, no ano de 2010, foram aplicadas no âmbito da 
acção disciplinar desenvolvida pela IGAS 76 penas disciplinares (19 delas, de repreensão escrita 
– uma pena que, para além de ser a mais adequada para as infracções menos graves, é possível 
ser aplicada sem dependência de processo disciplinar prévio, nos termos do artigo 28.º do 
Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro). 

Anote-se que não se inclui neste número as penas disciplinares eventualmente aplicadas pelos 
gestores dos próprios estabelecimentos e serviços, na sequência de processos ali instaurados e 
instruídos em função de expediente que lhes foi remetido pela IGAS para os procedimentos 
adequados. 

Traduzindo-se a infracção disciplinar (fundamento necessário para a aplicação de uma pena 
disciplinar), sempre, na violação de um dever geral ou especial, na sistematização dos ilícitos 
disciplinares adoptada no quadro, autonomizou-se os ilícitos relacionados com a falta de 
assiduidade – 14 (18,42%), os relacionados com a actuação assistencial – 20 (26,32%), os 
relacionados com irregularidades administrativas e financeiras – 17 (22,37%) e, separadamente 
destes últimos, os relacionados com irregularidades na prescrição, aviamento ou facturação de 
medicamentos – 6 (7,89%). 
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QUADRO 29 – PENAS DISCIPLINARES APLICADAS NOS PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR, INSTRUÍDOS PELA 

IGAS, POR TIPO DE ILÍCITO - 2010 

Penas 

Tipo de ilícito 

Demissão ou 
Despedimento 

Suspensão Multa 
Repreensão 

escrita 
TOTAL % 

Deficiente actuação assistencial - 7 8 5 20 26,32 

Violação de deveres gerais 1 6 5 7 19 25,00 

Irregularidades administrativas / 
financeiras 

1 8 3 5 17 22,37 

Falta de assiduidade 7 1 5 1 14 18,42 

Irregularidades na prescrição, 
aviamento ou facturação de 
medicamentos 

- 5 - 1 6 7,89 

TOTAL 9 27 21 19 76 100,00 

% 11,84 35,53 27,63 25,00 100,00  

 

3.7. GABINETE DO CIDADÃO / LIVRO DE RECLAMAÇÕES  

A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) tem devotado a melhor atenção à 
participação dos cidadãos na consolidação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer através da 
análise das reclamações recolhidas pelo Gabinete do Utente /Cidadão, incluindo as do chamado 
Livro de Reclamações, quer das manifestações de reconhecimento do desempenho dos 
profissionais (elogios) nas várias instituições do SNS.  

Pelo quarto ano consecutivo, funcionou o Sistema de Gestão das Sugestões e Reclamações 
(SGSR) SIM-Cidadão4. Sendo de sublinhar que, depois da retoma da operacionalidade do 
sistema, em Março de 2010, foi introduzida a ferramenta Discover®, tornando a consulta das 
exposições mais célere e fidedigna. 

Os resultados apresentados neste relatório tiveram, assim, por base um inquérito nacional às 
reclamações dos utentes do SNS, ocorridas no ano de 2010, realizado pela IGAS. 

Como principais conclusões, em função dos resultados apurados, aponta-se o seguinte: 

 Contrariamente ao constatado no passado, no ano de 2010 verificou-se um decréscimo 
no número de reclamações apresentadas pelos cidadãos nos estabelecimentos 
hospitalares e nos serviços afectos à prestação de cuidados de saúde primários que se 
encontram na dependência das ARS. Com efeito, entre 2009 e 2010, os cidadãos 
apresentaram menos 3.582 reclamações, correspondendo a uma diminuição de cerca de 
7%;   

 No decurso de 2010 foram registadas no SGSR 45.363 reclamações, verificando-se 
existirem outras 3.834 reclamações que não foram registadas no dito sistema (8%), o 
que dá um total de 49.197 reclamações; 

                                                           
4
 O SIM-Cidadão assenta num modelo descentralizado que confere ao Gabinete do Utente, criado pelo Despacho n.º 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 SNS, facultando à tutela a obtenção de indicadores de gestão relacionados com o grau de satisfação dos 
cidadãos e, consequentemente, com o funcionamento dos serviços. A partir de 1/1/2009, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
234/2008, de 2 de Dezembro, foram transferidas para a DGS as competências atribuídas à ACSS, IP em matéria de qualidade, tendo 
passado para aquela Direcção-Geral a gestão do SGSR. 
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 Cerca de 62% do total das reclamações foram efectuadas nos estabelecimentos 
hospitalares. No entanto, foi igualmente nestes que se registou o maior número de 
exposições de conteúdo elogioso (89%);  

 Assinale-se que a maioria das reclamações não registadas em 2010 ocorreu em 
estabelecimentos hospitalares, verificando-se igualmente um decréscimo no número 
dessas reclamações (-12%); 

 No que respeita ao número total de reclamações registadas no SGSR (45.363), apenas 
cerca de 11% (4.917) não foram resolvidas/respondidas; 

 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) foi de 1,48‰ nos estabelecimentos hospitalares e de 0,55 ‰ nos cuidados 
de saúde primários; 

 Comparativamente com a correspondente actividade assistencial, os números totais de 
reclamações por instituição hospitalar afiguram-se expressivos (iguais ou superiores a 
2,5‰) em 7% (4) do total das unidades ou estabelecimentos hospitalares analisados, 
tendo-se verificado, ainda, que a referida taxa aumentou, em 2010, em 17 entidades 
hospitalares relativamente ao ano anterior; 

 No que se refere à tipologia das reclamações, a situação manteve-se idêntica à registada 
no ano anterior, na medida em que os dados globais demonstram que o foi a “Prestação 
de Cuidados de Saúde” que mais reclamações motivou (29.455, ou 56,5% do total). 
Neste âmbito, foi sobretudo o “Tempo de Espera para a Prestação de Cuidados de 
Saúde” (com 16.741 ou 32,13% do total) que esteve na origem das reclamações. Porém, 
no âmbito dos cuidados de saúde primários das regiões do Norte, Centro, LVT e 
Alentejo, a maior percentagem de reclamações motivadas pela prestação de cuidados 
de saúde estive associada a situações de “Doentes sem Cuidados”5 e no Algarve a 
“Tempo de Espera para Cuidados de Saúde”; 

 De igual modo, à semelhança do verificado no passado, o alvo do maior número de 
reclamações nas instituições hospitalares foi o Serviço de Urgência (52,6 %), enquanto, 
nos cuidados de saúde primários foram as consultas médicas (39%); 

 O mesmo padrão também se manteve no que se refere ao grupo profissional sobre o 
qual recaiu, em 2010, o maior número de reclamações: os médicos surgem em primeiro 
lugar (50%), embora, se deva assinalar que também foram o alvo do maior número de 
elogios (33%)6; 

  Logo depois, com 23% de reclamações, surgem as Direcções/Chefias (enquanto 
representantes das estruturas organizacionais), seguidos dos assistentes técnicos (12%), 
dos enfermeiros (8%) e, em termos de elogios, surgem os enfermeiros (25%), seguidos 
dos auxiliares de acção médica (17%), os assistentes técnicos (11%) e as 
Direcções/Chefias (8%); 

 Constatou-se também que não é prática dos serviços arquivarem as reclamações ou os 
elogios nos processos individuais dos profissionais visados. Assim, das 47.216 

                                                           
5 O que, tratando-se de cuidados de saúde primários, se prende, sobretudo, com situações de utentes sem médico de família. 
6 Não foram considerados os dados do Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, E.P.E. porque não conseguiram desagregar o 
número de elogios por grupo profissional, mas mencionam que 65 elogios visaram os profissionais do hospital.  
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reclamações sobre os profissionais de saúde, apenas 0,1% (34)7 foram arquivadas nos 
respectivos processos. No que se refere aos elogios, apenas 3% (160) dos 6.141 
sinalizados foram ali arquivados.  

Finalmente, é nossa convicção que a avaliação de cariz pedagógico e o acompanhamento, pela 
IGAS, da actividade desenvolvida pelos Gabinetes do Cidadão/Utente, contribuiu para 
sensibilizar os responsáveis pelos serviços e instituições do SNS no sentido de adoptarem 
metodologias destinadas a melhorar a qualidade dos serviços prestados e o grau de satisfação 
dos utentes/cidadãos, com efeitos na redução do número de reclamações verificada em 2010. 
São reflexo disso as medidas implementadas pelos serviços (cfr. QUADROS 34 e 35) que traduzem 
os esforços que os responsáveis e os profissionais de saúde têm vindo a fazer no sentido de 
melhorarem, entre outros, a acessibilidade, a comunicação/relacionamento com os cidadãos e 
as próprias condições estruturais e organizacionais dos serviços. Assim, não podemos deixar de 
assinalar que se tratou de uma aposta que já produziu resultados positivos, pelos quais devem 
ser felicitados os profissionais do SNS. 

 

PROVENIÊNCIA E TAXAS DAS RECLAMAÇÕES 

Nos quadros e gráficos que se seguem são apresentados os resultados relativos ao último triénio 
(2008 – 2010), segundo o número de reclamações e respectiva proveniência, bem como as taxas 
de reclamações relativas aos cuidados de saúde primários e hospitais (ano de 2010). 

 

PROVENIÊNCIA DAS RECLAMAÇÕES 

 

QUADRO 30 – PROVENIÊNCIA DAS RECLAMAÇÕES POR REGIÃO DE SAÚDE (2008-2010) 

Região de Saúde Hospitais ARS TOTAL 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Norte 8.879 11.142 10.041 4.429 6.357 6.375 13.308 17.499 16.416 

Centro 4.643 3.305 2.853 2.394 2.079 1.760 7.037 5.384 4.613 

Lisboa e Vale do Tejo 14.019 15.530 15.062 7.687 9.164 8.520 21.706 24.694 23.582 

Alentejo 813 1.110 916 487 891 828 1.300 2.001 1.744 

Algarve 1.600 1.652 1.539 1.463 1.549 1.303 3.063 3.201 2.842 

TOTAL 29.954 32.739 30.411 16.460 20.040 18.786 46.414 52.779 49.197 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Esta situação só se verificou nos serviços prestadores de cuidados de saúde primários que se encontram na dependência da ARS. 
Nos estabelecimentos hospitalares nenhuma reclamação foi arquivada no processo individual do profissional visado, no entanto, 
referem que é dado conhecimento ao visado e respectivo chefe de serviço. 
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GRÁFICO 19 – TOTAL DE RECLAMAÇÕES NO SNS - NO ÚLTIMO TRIÉNIO 

 

GRÁFICO 20 – TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR REGIÃO DE SAÚDE (2008-2010) 

 

TAXAS DE RECLAMAÇÕES 

 

QUADRO 31 – ‰ ACTIVIDADE ASSISTENCIAL /RECLAMAÇÕES - ARS (CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS) - 2010 

ARS TAA TR ‰ TDOU TRU ‰ TCM TRCM ‰ 

Algarve 1.384.759 1.303 0,94 317.465 510 1,61 1.065.618 512 0,48 

LVT 10.401.977 8.520 0,82 1.049.242 659 0,63 9.311.773 2.290 0,25 

Centro 3.202.251 1.760 0,55 1.028.617 307 0,30 1.973.102 916 0,46 

Norte 16.345.723 6.375 0,39 1.258.741 842 0,67 14.969.847 2.776 0,19 

Alentejo 2.627.914 828 0,32 386.381 196 0,51 2.202.145 327 0,15 
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ARS TAA TR ‰ TDOU TRU ‰ TCM TRCM ‰ 

Totais - 2010 33.962.624 18.786 0,55 4.040.446 2.514 0,62 29.522.485 6.821 0,23 

Legenda: TAA - Total da Actividade Assistencial; TR - Total de Reclamações; TDOU - Total de Doentes Observados na 
Urgência; TRU - Total de Reclamações à Urgência; TCM - Total de Consultas Médicas; TRCM - Total de Reclamações à 
Consulta Médica; ‰ Peso das reclamações face à actividade assistencial considerada (taxa de reclamações - 
permilagem). 

 

QUADRO 32 – ‰ ACTIVIDADE ASSISTENCIAL/RECLAMAÇÕES - HOSPITAIS - 2010 

Instituições 
Hospitalares 

TAA TR ‰ TDOSU TRSU ‰ TCE TRCE ‰ TDS TRI ‰ 

CH Cascais (HPP - 
Cascais) 

270.110 1220 4,52 142.075 673 4,74 102.082 181 1,77 13.858 71 5,12 

H Garcia de Orta, E.P.E. - 
Almada 

454.657 1860 4,09 154.140 1447 9,39 241.337 173 0,72 21.151 226 10,69 

H. Reynaldo dos Santos 
- VF de Xira 

190.493 559 2,93 112.971 480 4,25 63.349 23 0,36 10.197 40 3,92 

C.H. Barlavento 
Algarvio, E. P. E . 

286.210 834 2,91 131.520 611 4,65 113.879 52 0,46 13.235 49 3,70 

Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa 

127.031 302 2,38 32.989 77 2,33 74.506 60 0,81 13.241 20 1,51 

H. Santa Maria, E.P.E. 
(C.H. Lisboa Norte, 
E.P.E.) 

1.063.835 2460 2,31 344.293 1012 2,94 596.371 558 0,94 38.462 105 2,73 

H. Professor Doutor 
Fernando da Fonseca, 
E.P.E. - Amadora / 
Sintra 

635.092 1401 2,21 276.021 963 3,49 274.480 232 0,85 39.629 206 5,20 

H. Curry Cabral 311.110 681 2,19 97.399 395 4,06 179.586 47 0,26 13.146 117 8,90 

H. S. Marcos - Braga 529.610 1145 2,16 184.520 493 2,67 279.727 18 0,06 25.507 180 7,06 

C.H. Médio Ave, E.P.E 335.371 721 2,15 131.005 569 4,34 175.014 59 0,34 14.327 63 4,40 

H. do Montijo (C.H. 
Barreiro Montijo, E.P.E. 

58.646 126 2,15 40.107 112 2,79 17.518 2 0,11 1.009 3 2,97 

C.H. Setúbal, E.P.E. 404.764 823 2,03 136.390 560 4,11 214.398 124 0,58 14.604 47 3,22 

H. Pedro Hispano (ULS 
Matosinhos, E.P.E.) 

366.028 710 1,94 88.585 368 4,15 242.753 50 0,21 15.482 12 0,78 

H. Nossa Senhora do 
Rosário, E.P.E. - Barreiro 
(C.H. Barreiro Montijo, 
E.P.E.) 

378.028 729 1,93 141.846 453 3,19 161.039 123 0,76 12.535 38 3,03 

C.H. Torres Vedras 186.805 338 1,81 89.494 230 2,57 77.769 47 0,60 8.777 25 2,85 

C.H. Porto, E.P.E. 857.847 1459 1,70 148.669 427 2,87 616.446 48 0,08 37.112 11 0,30 

H. Faro E.P.E. 418.286 705 1,69 147.846 361 2,44 216.906 134 0,62 19.974 148 7,41 

H. Bernardino Lopes de 
Oliveira - Alcobaça (C.H. 
Oeste Norte) 

51.201 85 1,66 34.416 70 2,03 14.811 1 0,07 1.404 10 7,12 

C.H. Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E.P.E. 

710.223 1167 1,64 181.379 632 3,48 451.692 354 0,78 26.162 76 2,90 

C.H. Lisboa Zona 
Central, E.P.E 

918.405 1465 1,60 255.355 826 3,23 574.483 694 1,21 39.650 195 4,92 

H. do Litoral Alentejano 
- Santiago do Cacém, 
E.P.E 

130.171 203 1,56 55.971 127 2,27 62.123 36 0,58 4.913 12 2,44 
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Instituições 
Hospitalares 

TAA TR ‰ TDOSU TRSU ‰ TCE TRCE ‰ TDS TRI ‰ 

C.H. Caldas da Rainha 
(C.H. Oeste Norte) 

279.979 431 1,54 166.716 312 1,87 96.446 44 0,46 9.144 23 2,52 

C.H. Lisboa Ocidental, 
E.P.E 

702.152 1058 1,51 184.922 416 2,25 448.707 230 0,51 29.350 100 3,41 

H. Nossa Senhora da 
Conceição - Valongo 

94.367 137 1,45 60.434 87 1,44 31.007 15 0,48 1.756 19 10,82 

C.H. Médio Tejo, E.P.E 
E) 

405.763 571 1,41 195.837 387 1,98 171.028 48 0,28 17.016 56 3,29 

H. Santo André, E.P.E. - 
Leiria 

376.131 517 1,37 149.518 235 1,57 192.064 64 0,33 20.520 48 2,34 

C.H. Entre o Douro e o 
Vouga, E.P.E 

562.355 757 1,35 190.839 465 2,44 316.022 109 0,34 22.327 81 3,63 

C.H. Alto Ave, E.P.E 458.324 610 1,33 153.714 423 2,75 252.956 86 0,34 23.922 33 1,38 

C.H Tâmega e Sousa, 
E.P.E 

488.282 597 1,22 187.110 389 2,08 235.558 79 0,34 24.681 69 2,80 

H. Santa Maria Maior, 
E.P.E. - Barcelos 

178.380 217 1,22 81.784 78 0,95 82.570 9 0,11 5.077 9 1,77 

C.H. Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde, 
E.P.E. 

176.645 211 1,19 80.487 167 2,07 85.845 19 0,22 7.164 10 1,40 

H. Pulido Valente, E.P.E. 
(Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, E.P.E) 

171.288 195 1,14 - - - 136.589 57 0,42 10.973 27 2,46 

H. Distrital de 
Santarém, E.P.E. 

323.403 360 1,11 127.239 205 1,61 152.445 81 0,53 16.632 49 2,95 

H. Cândido de 
Figueiredo - Tondela 

44.890 49 1,09 32.926 47 1,43 11.724 2 0,17 117 - - 

H. S. João, E.P.E. - Porto 1.127.562 1213 1,08 255.360 276 1,08 688.177 41 0,06 43.546 177 4,06 

Unidades Hospitalares 
(ULS do Norte 
Alentejano, E.P.E.) 
 

197.296 208 1,05 80.664 96 1,19 97.367 43 0,44 9.508 25 2,63 

C.H. Baixo Alentejano, 
E.P.E. (ULS Baixo 
Alentejo, E.P.E.) 

182.339 192 1,05 65.771 96 1,46 95.362 52 0,55 11.359 22 1,94 

H. do Espírito Santo - 
Évora, E.P.E. 

329.035 313 0,95 76.014 156 2,05 191.495 70 0,37 13.428 26 1,94 

C.H. Cova da Beira, 
E.P.E. 

283.395 259 0,91 88.332 157 1,78 161.168 51 0,32 13.073 30 2,29 

I PO de Lisboa Francisco 
Gentil, E.P.E. 

296.177 261 0,88 8.936 23 2,57 201.751 45 0,22 11.912 38 3,19 

C.H. Alto Minho, E.P.E. 
(ULS Alto Minho, E.P.E.) 

413.119 358 0,87 166.706 253 1,52 199.883 126 0,63 20.967 35 1,67 

H. Infante D. Pedro, 
E.P.E. - Aveiro 

355.692 303 0,85 141.417 197 1,39 180.872 32 0,18 17.221 25 1,45 

H.S. Pedro Gonçalves 
Telmo - Peniche (C.H. 
Oeste Norte) 

48.405 40 0,83 38.171 35 0,92 9.725 2 0,21 509 - - 

C.H. Trás-os-Montes e 
Alto Douro, E.P.E. 

516.063 425 0,82 191.543 199 1,04 241.645 33 0,14 26.488 76 2,87 

C.H. Psiquiátrico de 
Lisboa 

105.140 83 0,79 - - - 87.704 56 0,64 2.809 28 9,97 

H. Sousa Martins - 
Guarda (ULS da Guarda, 
E.P.E.) 

156.226 120 0,77 62.696 68 1,08 80.044 27 0,34 9.740 7 0,72 

H. Distrital de Pombal 63.596 48 0,75 37.956 38 1,00 22.311 7 0,31 1.633 3 1,84 

Hospitais Universidade 
de Coimbra, E.P.E. 

812.013 601 0,74 166.739 216 1,30 527.828 217 0,41 45.331 94 2,07 

H. Arcebispo João 
Crisóstomo - 
Cantanhede 

17.273 11 0,64 - - - 14.810 8 0,54 385 1 2,60 
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Instituições 
Hospitalares 

TAA TR ‰ TDOSU TRSU ‰ TCE TRCE ‰ TDS TRI ‰ 

H. Distrital de Águeda 73.986 47 0,64 44.623 34 0,76 24.910 - - 2.984 8 2,68 

H. Amato Lusitano - 
Castelo Branco (ULS de 
Castelo Branco, E.P.E.) 

193.861 123 0,63 73.758 77 1,04 91.805 31 0,34 9.969 5 0,50 

C.H. Coimbra, E.P.E 487.403 294 0,60 139.229 120 0,86 278.067 67 0,24 25.071 21 0,84 

H. Nossa Senhora da 
Assunção - Seia (ULS da 
Guarda, E.P.E.) 

61.027 35 0,57 35.347 19 0,54 24.103 12 0,50 801 - - 

C.H. Nordeste, E.P.E 225.838 128 0,57 84.308 78 0,93 114.047 21 0,18 13.254 24 1,81 

H. S. Teotónio, E.P.E. - 
Viseu 

472.594 251 0,53 150.371 130 0,86 219.169 16 0,07 24.276 97 4,00 

H. Distrital da Figueira 
da Foz, E.P.E. 

188.731 100 0,53 74.856 53 0,71 97.319 18 0,18 5.508 15 2,72 

H. de Magalhães Lemos, 
E.P.E. 

78.582 34 0,43 - - - 43.857 15 0,34 3.075 13 4,23 

C.H. Psiquiátrico de 
Coimbra 

36.027 14 0,39 - - - 30.949 6 0,19 1.126 4 3,55 

IPO de Coimbra 
Francisco Gentil, E.P.E. 

190.424 67 0,35 - - - 130.785 48 0,37 6.553 5 0,76 

Centro Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro Rovisco Pais 

3.012 1 0,33 - - - 2.770 - - 242 - - 

IPO do Porto Francisco 
Gentil, E.P.E. 

401.125 128 0,32 10.896 8 0,73 238.073 47 0,20 13.230 21 1,59 

Instituto de 
Oftalmologia Dr. Gama 
Pinto 

49.399 14 0,28 - - - 45.761 9 0,20 354 - - 

H. José Luciano de 
Castro - Anadia 

17.714 5 0,28 - - - 16.455 4 0,24 755 - - 

H. Joaquim Urbano 122.286 24 0,20 - - - 32.453 14 0,43 661 10 15,13 

H. Visconde de Salreu - 
Estarreja 

15.525 3 0,19 - - - 13.342 1 0,07 1.132 - - 

H. Dr. Francisco Zagalo - 
Ovar 

32.019 5 0,16 - - - 30.031 2 0,07 914 - - 

Total 20.498.766 30.411 1,48 6.532.210 16.426 2,5 
 

11.197.268 
 

 
4.980 

 
0,44 

 
910.868 

 

 
2.988 

 

 
3,28 

 

 

QUADRO 33 – ‰ ACTIVIDADE ASSISTENCIAL/RECLAMAÇÕES - HOSPITAIS - NO ÚLTIMO TRIÉNIO 

Instituições Hospitalares 

2008 2009 2010 

TAA TR ‰ TAA TR ‰ TAA TR ‰ 

H. Garcia de Orta, E.P.E. – Almada 
473.332 

 
2.018 

 
4,26 

 
481.725 

 
2.037 

 
2,42 

 
454.657 

 
1.860 

 
4,09 

 

H. Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira 
203.823 

 
751 

 
3,68 

 
190.471 

 
605 

 
3,18 

 
190.493 

 
559 

 
2,93 

 

C.H. Setúbal, E.P.E. 387.573 1.089 2,81 411.013 1.127 2,74 404.764 823 2,03 

C.H. Barlavento Algarvio, E. P. E . 
283.166 

 
763 

 
2,69 

 
300.306 

 
758 

 
2,52 

 
286.210 

 
834 

 
2,91 

 

C.H. Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E 
632.175 

 
1.679 

 
2,66 

 
682.662 

 
1.286 

 
1,88 

 
710.223 

 
1.167 

 
1,64 

 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa 117.119 302 2,58 121.688 273 2,24 127.031 302 2,38 

Centro Medicina de Reabilitação da Região 
Centro Rovisco Pais 

1.983 
 

5 
 

2,52 
 

2.602 
 

- 
 

- 
 

3.012 
 

1 
 

0,33 
 

H. Santa Maria, E.P.E. (Centro Hospitalar 979.366 2.284 2,33 1.041.527 2.619 2,51 1.063.835 2.460 2,31 
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Instituições Hospitalares 

2008 2009 2010 

TAA TR ‰ TAA TR ‰ TAA TR ‰ 

Lisboa Norte, E.P.E)          

H. Nossa Senhora da Conceição - Valongo 
96.858 

 
214 

 
2,21 

 
95.041 

 
252 

 
2,65 

 
94.367 

 
137 

 
1,45 

 

H. Professor Doutor Fernando da Fonseca - 
Amadora / Sintra,  E.P.E. 

551.927 
 

1.161 
 

2,10 
 

595.648 
 

1.441 
 

2,42 
 

635.092 
 

1.401 
 

2,21 
 

H. de Faro, E.P.E. 400.124 837 2,09 414.445 894 2,16 418.286 705 1,69 

C.H. Médio Ave, E.P.E. 287.772 592 2,06 316.344 1.049 3,32 335.371 721 2,15 

C.H. Lisboa Ocidental, E.P.E. 699.027 1.401 2,00 693.885 1.472 2,12 702.152 1.058 1,51 

H. Pedro Hispano (ULS de Matosinhos, 
E.P.E.) 

405.749 
 

810 
 

2,09 
 

378.396 
 

958 
 

2,53 
 

366.028 
 

710 
 

1,94 
 

H. Curry Cabral, E.P.E. 307.759 613 1,99 315.537 543 1,72 311.110 681 2,19 

H. do Montijo (Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo, E.P.E) 

64.160 
 

125 
 

1,95 
 

61.865 
 

158 
 

2,55 
 

58.646 
 

126 
 

2,15 
 

H. do Litoral Alentejano - Santiago do 
Cacém, E.P.E. 

112.817 
 

211 
 

1,87 
 

128.252 
 

240 
 

1,87 
 

130.171 
 

203 
 

1,56 
 

H. Pulido Valente, E.P.E. (Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, E.P.E) 

182.897 
 

334 
 

1,83 
 

184.030 
 

276 
 

1,50 
 

171.288 
 

195 
 

1,14 
 

C.H. Lisboa Zona Central, E.P.E. 
905.080 

 
1.521 

 
1,68 

 
924.826 

 
1.558 

 
1,68 

 
918.405 

 
1.465 

 
1,60 

 

H. Santo André, E.P.E. - Leiria 364.257 592 1,63 377.442 564 1,49 376.131 517 1,37 

C.H. do Porto, E.P.E. 781.328 1.255 1,61 611.396 1.444 2,36 857.847 1.459 1,70 

H. Nossa Senhora do Rosário, E.P.E. - 
Barreiro (Centro Hospitalar Barreiro Montijo, 
E.P.E.) 

337.352 
 

538 
 

1,59 
 

388.944 
 

701 
 

1,80 
 

378.028 
 

729 
 

1,93 
 

C.H. de Torres Vedras 
 

186.532 
 

296 
 

1,59 
 

188.499 
 

256 
 

1,36 
 

186.805 
 

338 
 

1,81 
 

C.H. das Caldas da Rainha (Centro Hospitalar 
Oeste Norte) 

172.947 
 

274 
 

1,58 
 

185.967 
 

417 
 

2,24 
 

279.979 
 

431 
 

1,54 
 

H. Infante D. Pedro, E.P.E. - Aveiro 328.023 513 1,56 347.377 442 1,27 355.692 303 0,85 

C.H. do Tâmega e Sousa, E.P.E. 
473.579 

 
715 

 
1,51 

 
494.977 

 
797 

 
1,61 

 
488.282 

 
597 

 
1,22 

 

H. Bernardino Lopes de Oliveira - Alcobaça 
(Centro Hospitalar Oeste Norte) 

57.646 
 

85 
 

1,47 
 

53.960 
 

70 
 

1,30 
 

51.201 
 

85 
 

1,66 
 

H. do Espírito Santo - Évora, E.P.E. 284.476 410 1,44 300.367 442 1,47 329.035 313 0,95 

C.H. Psiquiátrico de Lisboa 98.387 136 1,38 98.968 135 1,36 105.140 83 0,79 

C.H. de Entre o Douro e o Vouga, E.P.E. 
588.537 

 
788 

 
1,34 

 
574.983 

 
935 

 
1,63 

 
562.355 

 
757 

 
1,35 

 

H. Santa Maria Maior, E.P.E. – Barcelos 
156.659 

 
193 

 
1,23 

 
178.364 

 
261 

 
1,46 

 
178.380 

 
217 

 
1,22 

 

H.  José Luciano de Castro - Anadia 15.574 19 1,22 15.868 4 0,25 17.714 5 0,28 

H. Distrital de Santarém, E.P.E. 303.484 369 1,22 309.463 376 1,22 323.403 360 1,11 

• Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E.P.E. 
(ULS Baixo Alentejo, E.P.E.) 

175.419 
 

212 
 

1,21 
 

179.505 
 

208 
 

1,16 
 

182.339 
 

192 
 

1,05 
 

C.H. Alto Minho, E.P.E. (ULS Alto Minho, 
E.P.E.) 

364.242 
 

439 
 

1,21 
 

373.445 
 

509 
 

1,36 
 

413.119 
 

358 
 

0,87 
 

C.H. Cova da Beira, E.P.E. 256.252 292 1,14 277.051 270 0,97 283.395 259 0,91 

C.H. Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E. 
185.528 

 
211 

 
1,14 

 
176.181 

 
237 

 
1,35 

 
176.645 

 
211 

 
1,19 

 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 46.482 51 1,10 49.334 24 0,49 49.399 14 0,28 

C.H. Médio Tejo, E.P.E 416.137 455 1,09 420.135 759 1,81 405.763 571 1,41 

C.H. do Alto  Ave, E.P.E. 415.877 442 1,06 444.866 678 1,52 458.324 610 1,33 

C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. 488.284 513 1,05 496.405 521 1,05 516.063 425 0,82 

H. Cândido de Figueiredo - Tondela 50.790 53 1,04 47.479 35 0,74 44.890 49 1,09 

H. S. João, E.P.E. - Porto 984.532 1.011 1,03 1.118.836 1.336 1,19 1.127.562 1.213 1,08 

Unidades Hospitalares da (ULS do Norte 
Alentejano, E.P.E.) 

195.772 191 0,98 207.439 220 1,06 197.296 208 1,05 
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Instituições Hospitalares 

2008 2009 2010 

TAA TR ‰ TAA TR ‰ TAA TR ‰ 

H. S. Marcos - Braga 464.459 449 0,97 482.407 526 1,09 529.610 1.145 2,16 

C.H. Cascais (HPP - Cascais) 214.139 202 0,94 203.197 501 2,47 270.110 1.220 4,52 

H. Sousa Martins - Guarda (ULS da Guarda, 
E.P.E.) 

152.794 144 0,94 155.113 120 0,77 156.226 120 0,77 

C.H. Coimbra, E.P.E 401.576 363 0,90 482.504 322 0,67 487.403 294 0,60 

H. Amato Lusitano - Castelo Branco (ULS de 
Castelo Branco, E.P.E.) 

178.550 161 0,90 186.789 161 0,86 193.861 123 0,63 

H. Distrital de Pombal 63.918 57 0,89 66.346 62 0,93 63.596 48 0,75 

H. Universidade de Coimbra 763.356 680 0,89 791.268 683 0,86 812.013 601 0,74 

H. Distrital de Águeda 83.743 66 0,79 79.962 57 0,71 73.986 47 0,64 

H. S. Teotónio, E.P.E. - Viseu 432.362 328 0,76 458.907 351 0,76 472.594 251 0,53 

IPO de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 252.228 162 0,64 328.402 152 0,46 296.177 261 0,88 

IPO do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 336.527 199 0,59 276.952 156 0,56 401.125 128 0,32 

H. Dr. Francisco Zagalo - Ovar 30.845 18 0,58 33.070 18 0,54 32.019 5 0,16 

H. Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. 184.967 87 0,47 184.789 76 0,41 188.731 100 0,53 

C.H. do Nordeste, E.P.E. 231.718 103 0,44 240.388 152 0,63 225.838 128 0,57 

H. S. Pedro Gonçalves Telmo - Peniche 
(Centro Hospitalar Oeste Norte) 

55.782 23 0,41 52.567 30 0,57 48.405 40 0,83 

H. de Magalhães Lemos, E.P.E. 82.764 34 0,41 62.579 25 0,40 78.582 34 0,43 

H. Visconde de Salreu - Estarreja 47.557 16 0,34 14.697 10 0,68 15.525 3 0,19 

C.H. Psiquiátrico de Coimbra 35.714 12 0,34 38.126 11 0,29 36.027 14 0,39 

IPO de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. 149.577 48 0,32 151.369 76 0,50 190.424 67 0,35 

H. Nossa Senhora da Assunção - Seia (ULS 
Guarda, E.P.E.) 

73.438 16 0,22 68.397 33 0,48 61.027 35 0,57 

H. Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede 14.829 3 0,20 19.795 10 0,51 17.273 11 0,64 

H. Joaquim Urbano 106.937 20 0,19 118.915 20 0,17 122.286 24 0,20 

Total 19.178.583 29.954 1,56 19.754.053 32.739 1,66 20.498.766 30.411 1,48 

 

REPARTIÇÃO DAS RECLAMAÇÕES POR TIPOLOGIA (ASSUNTOS VERSADOS), POR ÁREAS 

FUNCIONAIS E POR GRUPOS PROFISSIONAIS VISADOS 

Nos gráficos seguintes observa-se a repartição das reclamações apresentadas em 2010, por 
tipologia (problemas de nível 1 e de nível 2), por áreas funcionais e por grupos profissionais 
visados. 

 

TIPOLOGIA DAS RECLAMAÇÕES 

Nos estabelecimentos hospitalares, o problema de nível 1 que mais reclamações motivou, no 
ano de 2010, foi a “Prestação de Cuidados de Saúde”. Constatou-se que 18.661 (55,74%) das 
reclamações apresentadas nos estabelecimentos foram motivadas por problemas deste nível. 

Analisando os problemas elencados no nível 2 (por desagregação dos agrupados no nível 1), 
nomeadamente, o “Tempo de Espera para Cuidados de Saúde”, “Doentes sem Cuidados” e 
“Cuidados Desadequados”, observa-se que  “Tempo de Espera para Cuidados de Saúde” é a 
principal motivação das reclamações apresentadas a este nível nos estabelecimentos 
hospitalares, tendo  originado 12.886 (38, 5%) reclamações.  
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GRÁFICOS 21 E 22 – PROBLEMAS DE NÍVEL I VISADOS NAS RECLAMAÇÕES - HOSPITAIS (TOTAL) - 2010 
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GRÁFICOS 23 E 24 – PROBLEMAS DE NÍVEL II VISADOS NAS RECLAMAÇÕES - HOSPITAIS (TOTAL) - 2010 

 

 

Tal como nos estabelecimentos hospitalares, também nos serviços responsáveis pela prestação 
de cuidados de saúde primários o problema (de nível 1) que mais reclamações motivou foi a 
“Prestação de Cuidados de Saúde”, com 10.794 (58%) reclamações. Mas no que respeita aos 
problemas de nível 2, o que mais reclamações suscitou foi o dos “Doentes sem Cuidados”8. Este 
facto não se verifica em todas as ARS, já que, nos serviços responsáveis pela prestação de 
cuidados de saúde primários da área de influência da ARS do Algarve, foi o “Tempo de Espera 
para Cuidados de Saúde” que mais reclamações motivou. 

“Doentes sem Cuidados” e “Tempo de Espera para Cuidados de Saúde”, com 5.776 e 3.855, 
respectivamente, representam 31% e 21% das reclamações apresentadas nos serviços 

                                                           
8
 Vide nota de rodapé 3. 
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responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários, visando a prestação de cuidados 
de saúde. 

GRÁFICOS 25 E 26 – PROBLEMAS DE NÍVEL I VISADOS NAS RECLAMAÇÕES - ARS - CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS (TOTAL) - 2010 
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GRÁFICOS 27 E 28 – PROBLEMAS DE NÍVEL II VISADOS NAS RECLAMAÇÕES - ARS - CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS (TOTAL) - 2010 

 

 

 

ÁREAS FUNCIONAIS VISADAS 

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 2010, foi a Urgência. Mais de 
metade das reclamações foram referentes a esta área/serviço (52,6%). 
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GRÁFICOS 29 E 30 – ÁREAS FUNCIONAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES - HOSPITAIS (TOTAL) - 2010 

 

 

Tal como nos anos anteriores, verifica-se que grande parte das reclamações apresentadas nos 
serviços responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários visou a área das consultas 
médicas (39%)9. 

 

                                                           
9
 De referir que a área funcional “internamento” não foi alvo de reclamações nas ARS – Serviços Prestadores de Cuidados de Saúde 
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GRÁFICOS 31 E 32 – ÁREAS FUNCIONAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES - ARS - CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

TOTAL - 2010 
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GRÁFICO 33 – % RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS (HOSPITAIS - 2010) 

 

Também nos serviços responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários, o grupo 
profissional mais visado pelas reclamações foi o dos médicos (48,5%). Em termos globais, quase 
metade das reclamações apresentadas pelos utentes do SNS no ano de 2010 (49,54%) visaram o 
grupo profissional dos médicos. 

GRÁFICO 34 – % RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS (CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS ARS - 2010) 

 

 

GRÁFICO 35 – % RECLAMAÇÕES POR GRUPOS PROFISSIONAIS (TOTAL CONTINENTAL - 2010) 
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A 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. Com efeito, 32,93% dos elogios registados em 2010 nos estabelecimentos 
hospitalares e ACES visaram o grupo profissional dos médicos.  

GRÁFICO 36 – % ELOGIOS POR GRUPOS PROFISSIONAIS (HOSPITAIS E ARS - 2010) 

 

MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM BASE NAS RECLAMAÇÕES 

As reclamações não devem ser vistas apenas como um sinal do descontentamento dos cidadãos, 
mas também como um contributo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços 
prestados10. Neste sentido, a IGAS questionou as entidades sobre a forma como utilizam a 
informação produzida pelo Gabinete do Cidadão (gerador de indicadores de gestão), de modo a 
conhecer as medidas/melhorias implementadas nos serviços que tiveram por base a avaliação 
das reclamações apresentadas.  

Conclui-se, assim, que a generalidade dos estabelecimentos do SNS utiliza a informação 
produzida pelo Gabinete do Cidadão e implementa medidas/melhorias tendo por base a 
avaliação das reclamações apresentadas pelos cidadãos11 (vide os quadros que se seguem). 

QUADRO 34 – MEDIDAS/MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELOS SERVIÇOS - HOSPITAIS 

Estabelecimento Medidas/Melhorias Implementadas 

Hospital de Magalhães 
Lemos, EPE 

 Alteração no sistema de chamada dos doentes de consulta externa; 
 Alteração da marcação da hora de consultas; 
 Alargamento do período de visitas. 

Hospital Joaquim Urbano 
 Elaboração do novo regulamento da consulta externa; 
 Actualização dos placards de informação; 
 Previsão de instalação de um sistema de transmissão de 

                                                           
10

 Vide Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de Abril. 
11 O Centro de Medicina e Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais informou que o número de reclamações não tem expressão para poder ser 
usado como instrumento de apoio à gestão. 
O hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. não indicou as medidas e/ou melhorias implementadas nos serviços que tiveram por base a avaliação das 
reclamações apresentadas no último triénio. 
De igual modo, a unidade hospitalar de S. Bernardo (Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.), a unidade Hospitalar de Peniche (Centro Hospitalar Oeste 
Norte) e o ACES Gerês/Cabreira não responderam a esta questão. 
O ACES Baixo Mondego III, ACES da Cova da Beira, Pinhal Interior Norte II e Dão Lafões III referiram que utilizam a informação produzida pelo Gabinete 
do Cidadão como instrumento de apoio à gestão e à qualidade, mas não fundamentaram. 
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Estabelecimento Medidas/Melhorias Implementadas 

informação/divulgação da consulta externa em sistema de vídeo. 

Hospital S. Marcos – Braga 

 Melhoria da informação prestada ao utente; 
 Agilização dos circuitos de atendimento; 
 Melhoria da informação prestada ao utente e familiares no SU, com a 

criação de posto de atendimento. 

Hospital Nossa Senhora da 
Conceição – Valongo 

 Aumento do número de clínicos no SU; 
 Maior acompanhamento do CA no trabalho desenvolvido no SU através de 

reuniões periódicas com os profissionais deste serviço; 
 Presença de membros do CA, em períodos de maior afluência no SU. 

Centro Hospitalar Vila Nova 
de Gaia/Espinho, EPE 

 Criação de uma sala de espera para acompanhantes dos doentes do SU; 
 Reformulação de circuitos no SU, com vista à diminuição do tempo de 

espera; 
 Diminuição do tempo de espera na colheita através da colocação de mais 

enfermeiros neste serviço, do aumento de postos de colheita e 
antecipando a hora da colheita; 

 Resolução de pequenos problemas estruturais a nível das instalações e 
equipamentos. 

Centro Hospitalar do Porto, 
EPE 

 Alteração do Regulamento Interno de visitas. 

Hospital de S. João, EPE – 
Porto 

 Realização de Workshop com o objectivo de melhorar a comunicação com 
o utente e desta forma fazer diminuir as reclamações associadas às 
relações interpessoais; 

 Previsão de reuniões com todos os conselhos directivos das unidades 
autónomas de gestão durante o ano de 2011, para pensar e elaborar 
estratégias de incorporação de melhorias decorrentes das reclamações. 

IPO, EPE – Porto 

 Maior organização da qualidade e centralização dos cuidados em volta do 
doente; 

 Maior disponibilidade de atendimento no hospital de dia e radioterapia; 
 Maior segurança – recepção da estratégia da farmácia. 

Centro Hospitalar do Médio 
Ave, EPE 

 Colocação de um funcionário administrativo a apoiar o Gabinete do 
Cidadão na unidade de Famalicão; 

 Alerta do CA aos responsáveis dos serviços no sentido das audições às 
exposições terem uma resposta mais célere; 

 Na unidade hospitalar de Santo Tirso – Deliberação do CA dos 
procedimentos sobre a prescrição das dívidas e outras questões associadas; 

 Elaboração do regulamento das visitas. 

Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa, EPE 

 Novo circuito do GU (passou a estar na dependência directa do director 
clínico); 

 Implementação e revisão dos procedimentos no SU. 

Centro Hospitalar do Alto 
Minho (Unidade hospitalar da 
ULS do Alto Minho,EPE) 

 Formação ao pessoal da recepção e da portaria; 
 Alteração dos procedimentos de atendimento do SU; 
 Melhoramento do serviço de informação; 
 Alteração do local para o SU no sentido de melhorar a resposta aos 

utentes. 

Centro Hospitalar do 
Nordeste,EPE 

 Criação em cada uma das unidades hospitalares de um Gabinete de Apoio 
ao Cidadão; 

 Elaboração de relatórios mensais, semestrais e anuais onde são apontadas 
as causas mais frequentes das reclamações sendo introduzidas medidas 
correctivas que, por sua vez, o CA envia aos responsáveis dos serviços para 
implementação; 

 Colocada, na sala de espera do SU, informação onde consta o nome do 
chefe de equipa médica e enfermeiro responsável disponíveis para prestar 
informação solicitada (tanto aos utentes como aos seus acompanhantes). 

Centro Hospitalar Entre o 
Douro e o Vouga, EPE 

 Reforço da monitorização dos indicadores de qualidade do SU; 
 Alargamento das instalações do SU; 
 Alargamento do horário de funcionamento do SRP no SU (16 para 24 

horas); 
 Realização de acções de formação incidindo sobre o relacionamento com 

os utentes; 
 Definição de indicadores de qualidade respeitante ao fornecimento do 
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serviço de alimentação, com acompanhamento mensal em reuniões com a 
empresa fornecedora; 

 Realização de investimentos (aquisição de carro para transporte de 
alimentos) para garantia da adequabilidade da temperatura aquando da 
distribuição dos alimentos no serviço de internamento; 

 Uniformização de informação às puérperas; 
 Melhoria dos tempos de espera para consulta externa e para a realização 

de cirurgias. 

Centro Hospitalar Trás-os-
Montes e Alto Douro, EPE 

 Melhoria do agendamento generalizando a marcação de consultas por 
hora; 

 Revisão do regulamento de visitas; 
 Alargamento do horário de visitas; 
 Reforço da formação dirigida à melhoria do atendimento; 
 Reforçada a área das relações públicas para melhoria do 

acolhimento/acompanhamento; 
 Aumento de livros e caixas de sugestões para uma maior acessibilidade dos 

utentes no processo de melhoria; 
 Elaboração de manuais de procedimentos de boas práticas com auditorias 

de acompanhamento; 
 Melhorias introduzidas ao nível das instalações, equipamentos e dos 

circuitos de procedimentos em situações várias identificadas a partir das 
reclamações. 

Hospital Santa Maria Maior, 
EPE – Barcelos 

 Diminuição dos tempos médios de espera no SU; 
 Formação, em áreas específicas, para os profissionais dos serviços visados; 
 Melhoria das instalações e equipamentos, sobretudo nos serviços de 

internamento. 

Unidade hospitalar da ULS de 
Matosinhos, EPE 

 Maior aproximação e relacionamento do Gabinete do Cidadão com os 
outros serviços da ULSM; 

 Reestruturação do SU; 
 Reestruturação do funcionamento da Consulta Externa; 
 Formação proactiva dos funcionários no que concerne ao atendimento e 

acolhimento dos cidadãos/utentes. 

Hospitais da Universidade de 
Coimbra, EPE 

 Maior celeridade na execução de relatórios clínicos; 
 Criação de circuitos/procedimentos ao nível do não pagamento de taxas 

moderadoras no que se refere aos ensaios clínicos; 
 Adequação das sinaléticas relativamente ao estacionamento para 

deficientes; 
 Melhoria no sistema de informação aos familiares e utentes no SU. 

Hospital Amato Lusitano (ULS 
de Castelo Branco, EPE) 

 Implementação da consulta a tempo e horas com o estabelecimento de 
protocolos de acesso às diferentes especialidades; 

 Implementação de alteração ao nível das marcações de Consulta Externa, 
com desfasamento de alguns horários e melhor adequação de outros; 

 Alterações ao nível da melhoria de amenidades e conforto (ex. instalações 
sanitárias); 

 Adaptação ao nível do regulamento de transportes. 

Hospital João Crisóstomo – 
Cantanhede 

 Horário faseado das consultas; 
 Atendimento por prioridades; 
 Aviso da marcação das consultas por SMS; 
 Colocação de fraldário e de sinalética complementar; 
 Melhoria do trabalho em equipa; 
 Existência de stock de material da empresa de limpeza, disponível nos 

serviços para colocação nos WC. 

Hospital Cândido Figueiredo – 
Tondela 

 Horários  de atendimento; 
 Aperfeiçoamento do processo clínico; 
 Melhoria do atendimento inter-institucional com o ACES. 

Hospital Distrital de Águeda  Melhoria na organização dos serviços. 

Hospital Distrital de Pombal 
 Instalação de um fraldário; 
 Afectação de mais um médico no SU e de um administrativo na consulta 

externa. 

Hospital Dr. Francisco Zagalo  Actualização/revisão do procedimento – regulamento das visitas dos 
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– Ovar delegados de informação médica; 
 Alteração da comunicação de marcação de consulta para melhorar o 

relacionamento entre o cidadão e o prestador. 

Hospital José Luciano Castro – 
Anadia 

 Início de consultas marcadas por hora; 
 Alteração do procedimento de admissão e transferência de doentes, após o 

encerramento do SU; 
 Diminuição do tempo de entrega de exames no serviço de imagiologia. 

Hospital Sousa Martins -
Guarda  (unidade hospitalar 
da ULS da Guarda, EPE) 

 Melhoria de desempenho dos profissionais no âmbito das relações 
interpessoais; 

 Maior humanização no atendimento e prestação de cuidados de saúde; 
 Divulgação de norma interna para acompanhantes e visitas no SU; 
 Melhorias pontuais ao nível de infra-estruturas e equipamentos; 
 Proporcionar e realizar reuniões pontuais com o exponente e o profissional 

visado na exposição. 

Hospital Nossa Sr.ª da 
Assunção - Seia (unidade 
hospitalar da ULS da Guarda, 
EPE) 

 Melhoria ao nível das infra-estruturas equipamentos; 
 Adequação do horário de visitas; 
 Contratação de uma empresa de segurança; 
 Qualidade e humanização dos serviços. 

Hospital Visconde Salreu – 
Estarreja 

 Formação “Atendimento e Serviço ao Utente” para todos os profissionais; 
 Implementação de um novo sistema de gestão da fila de espera na consulta 

externa. 

Centro Hospitalar de Coimbra, 
EPE 

 Formação específica na área de atendimento ao público e humanização nos 
cuidados de saúde; 

 Alteração do procedimento de marcação de consultas; 
 Informação precisa sobre “Gabinetes de Informação ao Utente” no SU; 
 Alteração de estruturas físicas (obra de remodelação em diversos serviços); 
 Redução do tempo de espera para consultas; 
 Organização de escalas de consulta, cirurgia e urgência; 
 Comunicação ao utente em caso de desmarcação de consulta. 

Centro Hospitalar da Cova da 
Beira, EPE 

 Reuniões do CA com os chefes de serviço e profissionais com o objectivo de 
melhorar os serviços; 

 Reformulação de alguns regulamentos e procedimentos; 
 Colocação de alguma sinalética e reestruturação do parqueamento; 
 Melhoria de estruturas físicas; 
 Implementação de projectos que visaram a humanização e a redução do 

tempo de espera. 

Hospital Infante D. Pedro, EPE 
– Aveiro 

 Alargamento do horário dos serviços; 
 Intensificação da oferta de formação na área de comunicação e relações 

interpessoais; 
 Sinalização dos tempos de espera no SU; 
 Disponibilização de suportes informativos sobre a triagem de Manchester. 

Hospital de S. Teotónio, EPE – 
Viseu 

 Revisão/alteração do regulamento de espólio do doente; 
 Alerta para as reclamações referentes às instalações sanitárias; 
 “Proibição de fumar no Hospital” alertando para o cumprimento da 

legislação em vigor por parte dos utentes e profissionais. 

Hospital de Santo André, EPE 
– Leiria 

 Implementação de um novo modelo de gestão de filas de espera, na 
consulta externa, e em curso a sua extensão a outros serviços; 

 Alteração do regulamento de visitas; 
 Implementação de um novo modelo de parqueamento de viaturas; 
 Conhecimento de todas as reclamações e louvores aos interessados para 

pronúncia. 

IPO Coimbra, EPE  Remodelações em alguns serviços. 

Centro Hospitalar de Cascais – 
HPP Cascais 

 Implementação da urgência de ambulatório; 
 Marcação de consultas por hora; 
 Formação de profissionais; 
 Alargamento do período de visitas. 

Hospital de Curry Cabral, EPE 

 No plano de investimento para 2011 foi incluído uma acção de 
reestruturação administrativa e implementação de novos meios de gestão 
do atendimento tendo em vista a redução do tempo de espera para 
atendimento. 
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Centro Hospitalar do Oeste 
Norte

12
 

 Alteração dos procedimentos nos serviços de admissão de doentes; 
 Alteração no funcionamento e organização da consulta externa; 
 Alteração do sistema de marcação de consultas em algumas especialidades. 

Centro Hospitalar  
Psiquiátrico de Lisboa 

 Colocação de uma plataforma elevatória de acesso ao serviço de 
neurofisiologia; 

 Introdução de novos procedimentos que minimizam o tempo e o modo de 
entrega dos relatórios clínicos; 

 Introdução dos sistemas de informação de marcação/desmarcação 
atempada de consultas por SMS; 

 Introdução do sistema de gestão de filas através do quadro electrónico da 
consulta externa, ligado ao agendamento médico (SAM); 

 Introdução formal de novos procedimentos para a melhoria da 
acessibilidade do utente na admissão à consulta de especialidade utilizando 
a aplicação do ALERT; 

 Substituição de recursos humanos com perfil mais adequado à optimização 
do acolhimento, atendimento e prestação de cuidados ao utente. 

Maternidade Dr. Alfredo da 
Costa 

 Reorganização do espaço físico; 
 Atendimento ao público mais personalizado; 
 Acessibilidade aos serviços mais facilitadora; 
 Cursos de formação para auxiliares de acção médica e administrativos. 

Hospital do Montijo (unidade 
hospitalar do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, 
EPE) 

 Criação de um regulamento de informação às famílias/ acompanhantes. 

Hospital Nossa Sr.ª do 
Rosário, EPE - Barreiro 
(unidade hospitalar do Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo, 
EPE) 

 Melhoria física da urgência geral e pediátrica; 
 Alargamento e melhoramento da sala de espera da unidade funcional das 

consultas externas; 
 Disponibilização de informação sobre os tempos de espera na urgência 

geral; 
 Disponibilização de cadeiras de rodas junto à entrada principal para 

deslocação interna dos doentes vindos do exterior; 
 Utilização do programa In-Line na consulta externa para gestão dos tempos 

de espera, quer administrativos quer da consulta médica. 

Centro Hospitalar de Torres 
Vedras 

 Criação de um horário para prestação de informações a familiares e 
acompanhantes dos utentes; 

 Reforço das equipas médicas nos períodos de maior afluência; 
 Alargamento da área de atendimento (aluguer de um contentor). 

Hospital Professor Doutor 
Fernando da Fonseca – 
Amadora/Sintra, EPE 

 Intervenção profunda no espaço física, circuito e procedimentos do SU 
geral, cirurgia de ambulatório e farmácia; 

 Alargamento do espaço de parqueamento de viaturas; 
 Informatização do processo clínico (em curso); 
 Aquisição de incubadoras para a UCIE; 
 Disponibilização de contactos telefónicos para a marcação de alguns 

exames imagiológicos. 

Hospital Reynaldo dos Santos 
– Vila Franca de Xira 

 Obras de requalificação e manutenção do espaço físico; 
 Normas de orientação da actividade da equipa do balcão geral de adultos; 
 Regulamento das visitas e acompanhantes; 
 Manual de procedimentos para a qualidade. 

Instituto de Oftalmologia Dr. 
Gama Pinto 

 Adaptação de um elevador para cadeira de rodas; 
 A nível de alimentação colocação de máquinas automáticas que 

proporcionam uma maior variedade e disponibilidade de produtos; 
 Colocação de mais uma assistente técnica no serviço de admissão de 

doentes para redução dos tempos de espera para retorno à consulta; 
 Implementação do sistema electrónico de senhas. 

Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, EPE 

 Pedido à CM de Lisboa de reserva de lugares de estacionamento para 
deficientes junto à entrada do edifício 1 do Hospital S. Francisco Xavier; 

 Alteração do tipo de alimentos disponíveis nas máquinas de vending da 
urgência pediátrica; 

                                                           
12

 A unidade hospitalar de Peniche não responde a esta questão. 
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 Emissão de declarações de presença a visitas; 
 Implementação do sistema de senhas na consulta externa; 
 Colocação de balcão na entrada do serviço de internamento para entrega 

dos cartões-de-visita; 
 Obras de beneficiação na sala de espera do SU; 
 Criação de linha de apoio às consultas externas; 
 Alargamento do horário de atendimento para colheitas de sangue na 

central de colheitas; 
 Algumas melhorias nas instalações. 

Centro Hospitalar Lisboa 
Central, EPE 

 Criação de novos procedimentos e instruções de trabalho disponíveis a 
todos os funcionários; 

 Alteração de procedimentos já instituídos com medidas correctivas; 
 Alteração de alguns aspectos no funcionamento da consulta externa; 
 Promoção e reforço da formação na área comportamental/ relacional; 
 Realização de obras nas instalações dos vários pólos do CHLC. 

Hospital Garcia de Orta, EPE - 
Almada 

 Adequação da estrutura médica do SU; 
 Monitorização dos tempos de espera para a primeira observação médica 

no SU; 
 Acolhimento dos cidadãos no SU por equipas especializadas – criação de 

um gabinete de informação e acompanhamento; 
 Obras de beneficiação no espaço físico do SU, separação entre tratamento 

e ambulatório; 
 Diminuição do tempo de resposta às exposições apresentadas pelos 

cidadãos; 
 Reforço na formação dos profissionais, nomeadamente na área do 

atendimento ao público. 

Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, EPE 

 Reembolso do custo dos bens extraviados; 
 Reparação do material de equipamento em más condições ou com 

funcionamento deficiente; 
 Encaminhamento dos utentes para a realização de exames em clínicas 

convencionadas de modo a reduzir o tempo de espera; 
 Alteração do horário no sistema de marcação de consultas externas via 

telefone; 
 Afectação de dois assistentes técnicos para o atendimento telefónico no 

sector das consultas e exames; 
 Criação de mais lugares de estacionamento para viaturas de pessoas 

portadoras de deficiência; 
 Isenção do pagamento do parque de estacionamento a veículos 

motorizados de duas rodas; 
 Alargamento do apoio social ao serviço de urgência central aos feriados e 

fins-de-semana. 

Hospital de S. Bernardo 
(unidade do Centro Hospitalar 
de Setúbal, EPE) 

 Melhorias e adaptações das instalações sanitárias; 
 Portaria principal dotada de um maior número de cadeiras de rodas; 
 Melhorias ao nível da sinalética e acessos. 

Centro Hospitalar do Médio 
Tejo, EPE 

 Actualização do regulamento de visitas e acompanhantes; 
 Criação de folhetos e cartazes informativos sobre o funcionamento dos 

serviços e horários; 
 Melhoria do sistema de som do SU; 
 Actualização do sistema de informação à família; 
 Aquisição de cadeiras de rodas para o SU e consulta externa. 

Hospital Distrital de 
Santarém, EPE 

 Alargamento e revisão de horários com adaptação às necessidades dos 
utentes; 

 Acções de formação sobre relacionamento interpessoal, acolhimento e 
atendimento; 

 Revisão de processos administrativos; 
 Recomendação presencial às direcções e chefias dos serviços para 

disponibilidade e zelo no atendimento dos utentes e familiares, com 
fixação de horários e devido cumprimento e melhoria dos acessos ao 
hospital; 

 Melhoria das condições gerais de acolhimento e estadia; 
 Aumento progressivo de áreas com AVAC; 
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 Humanização de espaços e circuitos; 
 Criação de lavabos para deficientes; 
 Melhoria das condições de estacionamento; 
 Melhoria dos espaços com remodelação total da área de ambulatório e 

internamento e na melhoria da privacidade; 
 Revisão dos contratos de outsourcing hoteleiro com a introdução de 

cláusulas de penalização; 
 Revisão dos regulamentos de sectores. 

IPO Lisboa, EPE 
 As reclamações são tidas em conta, por exemplo no processo de 

requalificação do IPO ou na avaliação de prestações de serviços. 

Unidades hospitalares da 
Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano, EPE 

 Divulgação das normas de abertura do livro amarelo; 
 Esclarecimento junto dos profissionais do SU em relação ao 

acompanhamento dos utentes. 

Hospital do Espírito Santo, 
EPE - Évora 

 Admissão de uma assistente social no SU tendo em vista a melhoria da 
qualidade do atendimento e o decréscimo das reclamações; 

 Realização de obras no SU e consulta externa; 
 Implementação de normas que melhorem o acesso à consulta externa. 

Hospital do Litoral 
Alentejano, EPE – Santiago do 
Cacém 

 Integração de uma voluntária e de uma auxiliar de acção médica no serviço 
de consulta externa para orientar os doentes; 

 Mudança da caixa de sugestões do serviço de patologia clínica; 
 Candidatura ao programa QREN com projecto para climatização das áreas 

que se encontrem a descoberto no hospital; 
 Colocação de cadeiras no serviço de cirurgia ambulatório; 
 Desenvolvimento de um circuito de pré-arrefecimento das garrafas de 

água; 
 Colocação de máquina de vending no espaço exterior do SU; 
 Implementação de alterações no circuito do doente, após a triagem no SU; 
 Colocações estratégicas de “ilhas ecológicas” em todo o hospital; 
 Acesso a uma base de dados que possibilita o profissional do IMI verificar a 

isenção dos doentes. 

Centro Hospitalar do Baixo 
Alentejo (unidade hospitalar 
da ULS do Baixo Alentejo, 
EPE) 

 Projecto de humanização do SU pela introdução de um enfermeiro da área 
(fase de implementação); 

 Sistema de informação/acolhimento aos doentes da consulta externa; 
 Aplicação na norma do espólio de bens e valores no serviço de 

internamento e de urgência; 
 Participação na elaboração do Guia de Acolhimento ao Utente; 
 Proposta de formação aos profissionais que estão no atendimento; 
 Projecto de melhoria de qualidade no atendimento no CS de Beja I; 
 Articulação estreita com as comissões de utentes dos vários concelhos do 

distrito de Beja. 

Hospital de Faro, EPE 

 Alteração de procedimentos internos; 
 Afectação de recursos de algumas áreas; 
 Reforço e/ou implementação de mecanismos de controlo de processos; 
 Propostas de alteração do regulamento de acessos e visitas. 

Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio, EPE 

 Foram tomadas medidas, nomeadamente, a nível dos tempos de espera no 
SU; 

 Reorganização da consulta externa e do serviço de atendimento aos 
doentes. 

 

QUADRO 35 - MEDIDAS/MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELOS SERVIÇOS AFECTOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS DAS ARS 

Estabelecimento Medidas/Melhorias Implementadas 

ARS Norte, I.P. 

 Introdução de novos procedimentos nos manuais de qualidade; 
 Aplicação semestral de inquérito de satisfação aos utentes; 
 Alteração dos horários de alguns grupos profissionais; 
 Alargamento do horário de atendimento telefónico; 
 Melhoria do atendimento pelos secretariados dos conselhos 

clínicos através de acções “on Job training”; 
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 Proposta de criação de regras de transferência de utentes 
perante a criação de novas unidades funcionais; 

 Proposta de indicação de responsável pela consulta aberta; 
 Alteração do período de atendimento das consultas de saúde 

infantil; 
 Sistema de marcação de consulta pelo telefone feito pelo 

médico; 
 Reorganização de algumas consultas de forma a evitar o tempo 

de espera para ser consultado e facilitar o acesso a consultas 
não programadas; 

 Reforço da formação ao nível do atendimento ao público; 
 Utilização de crachás de identificação para todos os 

profissionais; 
 Alteração do sistema de marcação de consultas, no âmbito da 

consulta aberta; 
 Uniformização dos critérios na aplicação de taxas moderadoras; 
 Efectivação de actos de enfermagem, aquando de possíveis 

problemas no sistema de informático; 
 Reestruturação de algumas unidades de saúde; 
 Atribuição de médico de família a agregados familiares em 

situação de particular vulnerabilidade de saúde; 
 Contratualização de profissionais médicos; 
 Alteração de barreiras arquitectónicas e instalações e 

equipamentos; 
 Agendamento da consulta de reforço para os grupos 

considerados de risco; 
 Adequação dos horários das USF às sugestões dos utentes; 
 Colocação de máquinas de tickets para especificar a diversas 

consultas existentes; 
 Normalização de pedidos de renovação de medicação crónica 

sem presença do utente; 
 Elaboração da Circular Normativa 1/2010 – Transporte de 

doentes no acesso aos cuidados de saúde; 
 Elaboração da Circular Normativa 2/2010 – Exclusão de utentes 

da lista de médico de família; 
 Envio de ofício – circular a todos os estabelecimentos da 

dependência da ARS, relativamente às regras de emissão de 
atestados médicos.  

ARS Centro, I.P. 

 Sensibilização dos profissionais para o correcto 
encaminhamento dos utentes; 

 Facilitação da acessibilidade aos serviços; 
 Afixação de informação; 
 Organização das consultas de intersubstituição; 
 Melhoramento das condições de higiene e conforto das 

instituições; 
 Agilização de procedimentos; 
 Reorganização das consultas; 
 Alargamento do horário de funcionamento de alguns serviços; 
 Modificações no sistema de atendimento e marcação de 

consultas; 
 Criação e divulgação de cartazes informativos; 
 Programação de formação adequada; 
 Obras de melhoramento do espaço físico. 

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

 Melhoria na organização e atendimento administrativo; 
 Alteração na marcação e horários de consulta; 
 Aumento do número de consulta de recurso através de 

contratualização de médicos em outsourcing; 
 Planeamento de formação ao nível do atendimento para 

assistentes técnicos.  

ARS Alentejo, I.P. 
 Organização do Gabinete do Cidadão; 
 Participação em reuniões do Conselho Clínico com vista a definir 
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estratégias para a melhoria do grau de satisfação dos utentes; 
 Centralização das respostas ao exponente no Gabinete do ACES;  
 Prestação de informação aos utentes acerca de normas 

referentes à prescrição de medicamentos e exames por outros 
médicos, ao atendimento e à responsabilidade dos encargos 
resultantes da referenciação para as consultas; 

 Nova forma de atendimento: os utentes quando regressam da 
consulta não têm de tirar novamente senha para carimbar as 
receitas; 

 Formação a todos os funcionários do atendimento; 
 Contratação de pessoal médico de enfermagem e assistentes 

técnicos; 
 Alteração dos horários médicos; 
 Implementação de um novo sistema de marcação de consultas 

por período previsível de atendimento e possibilidade de vagas 
para marcação pelo utente no próprio dia; 

 Alargamento de horário do pessoal de enfermagem: aumento 
da cobertura do atendimento aos fins-de-semana e feriados; 

 Realização de reuniões periódicas de serviço, por grupos 
profissionais, tendo em vista a melhoria do funcionamento do 
serviço e da comunicação interna e externa; 

 Reforço e actualização contínua de informação aos utentes, 
devido a reestruturação dos serviços; 

 Realização de obras de melhoria das instalações;  
 Alargamento do horário de funcionamento da secretaria do 

Centro de Saúde e Extensões; 
 Remoção dos vidros nos balcões de atendimento, como forma 

de facilitar o acesso e contribuir para a 
humanização/comunicação com os utentes; 

 Afectação de tempo de uma profissional às actividades do 
Gabinete do Cidadão; 

 Promoção da gestão de conflitos: facilitação da comunicação 
interna e externa, através de reuniões regulares, com 
assistentes técnicas promovendo o diálogo e a mudança de 
atitudes/comportamentos;  

 Diminuição do tempo de espera no serviço de urgência (SUB), 
com a integração de cinco médicos cubanos, colocados nas 
extensões de saúde como médicos de família; 

 Envio de cópias das reclamações para a Administração Central 
dos Serviços de Saúde uma vez que é esta Entidade a quem 
compete proceder às alterações das tabelas de reembolsos 
referentes ao montante a que é pago o quilómetro em carro 
próprio aquando da deslocação a consultas a e Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica; 

 Realização da Acção de Formação: Qualidade no Atendimento, 
dirigida aos Profissionais dos Gabinetes do Cidadão; 

 Melhorias na rede informática; 
 Atendimento Complementar: Adaptação do funcionamento do 

atendimento complementar à legislação em vigor, reforço de 
informação aos utentes (Afixação de cartazes); 

 Criação do atendimento para receituário; 
 Alargamento do horário telefónico das 08:00 às 20:00h; 
 Colocação de uma máquina para senhas nas U.S.F.; 
 Realização Nacional do Encontro Gabinetes do Cidadão – 

Cidadania e Saúde. 

ARS Algarve, I.P. 

 Organização de vários cursos de formação visando 
essencialmente a “gestão de conflitos” e “atendimento e 
assertividade nos serviços do SNS; 

 Reestruturação do Gabinete do Cidadão nos ACES; 
 Elaboração de regulamentos internos nos serviços; 
 Alteração da sinalética; 
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Estabelecimento Medidas/Melhorias Implementadas 

 Criação de espaços de informação ao utente; 
 Climatização dos serviços de saúde; 
 Aquisição de ordenadores de vez e parqueamento para 

deficientes; 
 Implementação de infra-estruturas de conforto. 
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Evolução 

2009 
 

Jan. Fev. Mar. Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Tot % 2009/2010 

211 Hospitais 9 7 16 21 18 37 35 14 22 19 20 18 236 18,7% 11,8% 25 

63 ARS/SRS 2 6 5 1 2 4 2 3 7 3 2 6 43 3,4% -31,7% -20 

43 ACES/ASL 3 2 5 0 3 1 7 9 3 5 6 6 50 4,0% 16,3% 7 

35 Outros Serviços do M.Saúde 3 0 7 7 2 4 1 0 6 3 3 5 41 3,2% 17,1% 6 

65 Outros Serviços Públicos 5 5 3 5 4 4 3 5 8 5 4 0 51 4,0% -21,5% -14 

42 Entidade Privadas de Saúde 3 2 2 3 1 5 2 1 1 3 2 2 27 2,1% -35,7% -15 

93 Utentes Hospitais 12 10 9 9 8 6 16 9 5 4 3 2 93 7,4% 0,0% 0 

105 Utentes CS (ACES) 9 8 8 12 7 3 8 7 9 3 9 7 90 7,1% -14,3% -15 

10 Utentes Outros Serv de S. Pub. 1 1 3 0 3 0 0 0 1 2 1 0 12 0,9% -20,0% 2 

107 Utentes UPS 7 11 9 12 7 5 7 6 7 4 6 2 83 6,6% -22,4% -24 

164 Interessados Proc. curso IGAS 8 7 29 24 17 19 21 14 13 8 15 9 184 14,6% -12,2% 20 

124 Comunicação Social 7 5 14 23 12 12 8 34 5 10 5 2 137 10,8% 10,5% 13 

187 Particulares -Geral 20 10 25 26 15 11 12 17 26 19 20 16 217 17,2% 16,% 30 

1249 Total-Geral 89 74 135 143 99 111 122 119 113 88 96 75 1264 100% 
 

15 

3.8. SERVIÇO INFORMATIVO 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

O Serviço informativo, predominantemente de atendimento telefónico, permite ao cidadão e 
aos serviços um contacto directo e célere com a IGAS. Em 2010, registou-se um acréscimo no 
número contactos de 1,2%, face ao ano anterior.  

QUADRO 36 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - TRIÉNIO 2008/2010 

ANO 2008 2009 ↑ 2010 ↑ 

N.º de contactos 1.242 1.249 7 0,6% 1.264 15 1,2% 

 

ORIGEM DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Tendo em conta a origem dos contactos/solicitações (QUADRO 37), observa-se a tendência de 
anos anteriores, em que se destacam os contactos efectuados pelos “Hospitais” (18,7%), pelos 
“Particulares-geral” (17,2%), “Interessados em processos a decorrer na IGAS” (14,6%) e a 
“Comunicação Social” (10,8%), verificando-se em todos eles um acréscimo que se situa entre os 
10,5% e os 16% face a 2009. 

Saliente-se que os contactos de “Outros serviços do MS” e dos “ACES/ASL”, embora não sejam 
tão numerosos como os referidos anteriormente, registaram crescimentos significativos face a 
2009, respectivamente, 17,1% no primeiro caso e 16,3% no segundo. 

 

QUADRO 37 – ORIGEM DOS PEDIDOS 
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GRÁFICO 37 – ORIGEM DOS PEDIDOS 

 

 

GRÁFICO 38 – ORIGEM DO PEDIDO - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2008/2010 

 

ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Segundo os dados recolhidos, constata-se que aumentaram em 8,6% os contactos/pedidos 
directamente relacionados com a actividade da IGAS (“processos a decorrer”), passando a 
constituir 45% dos episódios em 2010, cuja origem se fica a dever, em grande parte a três 
entidades: os “Interessados em processos a decorrer na IGAS” (31,5%), os “Hospitais” (27,9%) e 
a “Comunicação Social” (15,6%). 

Quanto ao item designado por “Assuntos diversos”, apesar do decréscimo de 3,6% face a 2009, 
é o segundo (19,3%) mais procurado por aqueles que contactam a IGAS, sendo que a maioria 
dos contactos/pedidos têm origem nos “Particulares-geral (49,6%), seguido da “Comunicação 
social” (19,3%). 
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Relativamente ao “Esclarecimento sobre matéria disciplinar”, mantém-se em 2010 a tendência 
decrescente (-12,9%) já verificada em 2009 face a 2008 (-8,6%). Assinale-se que 78,4% dos 
contactos efectuados (74) foram desencadeados pelos hospitais. Uma das causas possíveis para 
a redução verificada pode ser atribuída ao esforço e experiência entretanto adquirida pelos 
instrutores dos processos da área disciplinar em curso nos organismos de origem (competentes 
para instaurar, instruir e decidir), bem como ao aproveitamento e sedimentação de capacidades 
que puderam ser proporcionados no decurso dos vários workshops sobre procedimento 
disciplinar realizados pela IGAS, o último dos quais em Novembro/2009, que tiveram lugar nas 
cinco Administrações Regionais de Saúde. 

Para concluir nesta parte, registe-se o decréscimo de contactos nos itens das 
“Informações/reclamações sobre as ARS/CS/UCCI” (-15,5%) e das “Informações/reclamações 
sobre entidades privadas de saúde” (-2,7%). 

 

QUADRO 38 – ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS 

 

Origem do Pedido 
Inf. 

Expediente 
Proc. IGAS 

% 
Esclarec. 
Matér. 

Disciplinar 
% 

Inf. 
Reclam. 

Hospitais 
SNS 

% 
Inf. Reclam. 

ARS/C.Saúde/UCCI 
% 

Inf. 
Reclam. 
Entid. 
Saude 

Privadas 

% 

Inf. 
Recl.Outros 

Serviços 
Públicos 

% 
Inf. 

Recl.Outras 
Entidades 

% 
Assuntos 
Diversos 

% Total 

Hospitais 159 27,9% 58 78,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 7,8% 236 

ARS/SRS 31 5,4% 8 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2% 43 

ACES/ASL 42 7,4% 3 4,1% 0 0,0% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2% 50 

Outros Serviços  
do M. Saúde 

24 4,2% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 6,6% 41 

Outros Serviços 
Públicos 

17 3,0% 4 5,4% 2 1,7% 1 0,90% 3 2,8% 0 0,0% 1 5,9% 23 9,4% 51 

EPS 18 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,8% 1 4,3% 0 0,0% 5 2,0% 27 

Utentes Hosp. 1 0,2% 0 0,0% 89 74,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 0 0,0% 1 0,4% 93 

Utentes Centros  
de Saúde (ACES) 

1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 88 80,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 90 

Utentes Outros Serv. 
Saúde Públicos 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 11,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 

Utentes EPS 2 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 75 69,4% 3 13,0% 0 0,0% 3 1,2% 83 

Interessados Proc. 
curso IGAS 

179 31,5% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 0,9% 1 4,3% 0 0,0% 2 0,8% 184 

Comunicação Social 89 15,6% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 47 19,3% 137 

Partic.-Geral 6 1,1% 0 0,0% 27 22,5% 6 5,5% 25 23,1% 16 69,6% 16 94,1% 121 49,6% 217 

Total 569 100,0% 74 100,0% 120 100,0% 109 100,0% 108 100,0% 23 100,0% 17 100,0% 244 100,0% 1264 

% 45,0%  5,9%  9,5%  8,6%  8,5%  1,8%  1,3%  19,3%  100,0% 

2009 524  85  113  129  111  18  16  253  1249 

Variação 2009/2010 45  -11  7  -20  -3  5  1  -9   

 8,6%  -12,9%  6,2%  -15,50%  -2,7%  27,8%  6,3%  -3,6%   
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GRÁFICO 39 – DISTRIBUIÇÃO POR ENTIDADE DO PRINCIPAL MOTIVO DE CONTACTO 

 

 

GRÁFICO 40 – ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2008/2010 

 

ENCAMINHAMENTO EFECTUADO 

Numa primeira análise, verificou-se que em 2010 aumentaram os casos que foram 
encaminhados com tratamento considerado suficiente ou satisfatório, mesmo que não 
definitivo, chegando a uma taxa de sucesso de 60%. As entidades que mais procuram a IGAS 
forma os “Hospitais” (29,4%), os “Interessados em processos em curso na IGAS” (19,1%) e 
“Comunicação social” (17,3%). 

Por outro lado e, contrariamente ao registado no ano anterior, no item referente ao 
encaminhamento dos utentes para os Órgão de Gestão ou Gabinetes de Utente (GU) dos 
serviços visados, verifica-se um decréscimo (-15,8%) e, por oposição, os casos a expor à 
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Gestão/IGAS, teve um acréscimo (81,7%). Estas variações ocorrem, no primeiro caso, devido à 
demora na resposta atempada aos exponentes por parte dos serviços visados, e no segundo, 
embora tenham reclamado no serviço de origem, por uma questão de confiança fazem questão 
de remeter uma cópia ou insistir junto da IGAS, para se assegurarem do respectivo 
acompanhamento. 

Embora constitua apenas 3,2% do total de encaminhamentos, o item que se refere aos “Casos a 
expor a outras entidades”, mantém uma tendência crescente (mais 78,3% face a 2009), dado 
grande número de contactos estar directamente relacionado com a assistência médica no sector 
privado, sendo competente para o exercício do poder disciplinar, em regra, a Ordem do 
Médicos, o mesmo ocorrendo em relação a outros profissionais de saúde a exercer no privado, 
cuja competência caberá a outras ordens profissionais. 

Por último, verifica-se que “Os casos a expor a outros serviços do MS”, sofreram um decréscimo 
de 19,5%, a que não será alheio o abrandamento da preocupação do público com o vírus H1N1 
(gripe) que, no ano de 2009, provocou uma procura elevada de aconselhamento junto da IGAS, 
prontamente encaminhados para a DGS. A tendência decrescente mantém-se no item “Casos a 
expor a outros serviços públicos competentes”, com -44,9%. 
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QUADRO 39 – ENCAMINHAMENTO EFECTUADO 

 

 

GRÁFICO 41 – ENCAMINHAMENTO EFECTUADO 

 

Origem do 
Pedido 

Casos a 
expor 

Gestão/GU 
% 

Casos 
a 

expor 
Gestão 
e/ou 
IGAS 

% 

Casos a 
expor 
outros 

Serv. do 
MS 

% 
Casos a expor 
outros S.Publ. 
Competente 

% 

Casos a 
expor 
outras 

Entidades 

% 
C/ 

trat.cons.suficiente/ 
inf. Proc 

% Total 

Hospitais 0 0,0% 11 7,4% 1 0,9% 1 1,85% 0 0,0% 223 29,4% 236 

ARS/SRS 0 0,0% 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 40 5,3% 43 

ACES/ASL 0 0,0% 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 46 6,1% 50 

Outros 
Serviços do M. 

Saúde 
0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 40 5,3% 41 

Outros 
Serviços 
Públicos 

2 1,3% 7 4,7% 1 0,9% 0 0,0% 3 7,3% 38 5,0% 51 

Entidade 
Privadas de 

Saúde 
0 0,0% 3 2,0% 4 3,7% 3 5,56% 0 0,0% 17 2,2% 27 

Utentes 
Hospitais 

53 34,4% 28 18,8% 2 1,9% 0 0,0% 1 2,4% 9 1,2% 93 

Utentes 
Centros de 

Saúde (ACES) 
62 40,3% 22 14,8% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,5% 90 

Utentes 
Outros Serv. 

de Saúde 
Públicos 

0 0,0% 1 0,7% 10 9,3% 1 1,85% 0 0,0% 0 0,0% 12 

Utentes 
Entidades 

Privadas de 
Saúde 

17 11,0% 10 6,7% 13 12,1% 16 29,63% 21 51,2% 6 0,8% 83 

Interessados 
Proc. curso 

IGAS 
4 2,6% 29 19,5% 4 3,7% 2 3,70% 0 0,0% 145 19,1% 184 

Comunicação 
Social 

0 0,0% 3 2,0% 3 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 131 17,3% 137 

Particulares -
Geral 

16 10,4% 27 18,1% 67 62,6% 31 57,41% 16 39,0% 60 7,9% 217 

Total 154 100,0% 149 100,0% 107 100,0% 54 100,0% 41 100,0% 759 100,0% 1264 

% 12,2%  11,8%  8,5%  4,3%  3,2%  60,0%  100,0% 

2009 183  82  133  98  23  730  1249 

Variação 
2009/2010 

-29  67  -26  -44  18  29   

 -15,8%  81,7%  -19,5%  -44,9%  78,3%  4,0%   
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GRÁFICO 42 – ENCAMINHAMENTO - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2008/2010 

 

Sublinhe-se que o Serviço Informativo não pode ser encarado como um veículo de resolução 
imediata das situações expostas, visto ser apenas um serviço de contacto informal entre os 
interessados e a IGAS. Embora nem sempre vá ao encontro nem satisfaça as pretensões que lhe 
são dirigidas, o Serviço Informativo constitui um canal de acesso e de diálogo permanente e 
privilegiado com o exterior, permitindo criar e manter um espírito de abertura, acessibilidade e 
proximidade entre os particulares e interessados e a Administração Pública. 
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3.9. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PLANEAMENTO 

A Divisão de Sistemas de Informação e Planeamento prosseguiu as suas atribuições numa 
perspectiva de Modernização Administrativa e de criação de Valor para a IGAS bem como, para 
todos os stakeholders da Inspecção-Geral. 

No âmbito do objectivo estratégico de melhorar a qualidade dos serviços, aumentando a sua 
eficácia e eficiência, em 2010 a IGAS realizou a sua auto-avaliação organizacional, através da 
implementação da CAF – Estrutura Comum de Avaliação. 

No decurso da auto-avaliação, foram analisados os critérios de “Meios”: Liderança, pessoas, 
planeamento e estratégia, parcerias e recursos e processos e os critérios de “Resultados”: 
resultados relativos às pessoas, resultados orientados para os cidadãos/clientes, impacto na 
sociedade resultados do desempenho-chave. 

No decurso da implementação da CAF, foi dado especial enfoque à comunicação, através de 
sessões de formação e/ou apresentação da CAF, aos dirigentes de topo, à equipa de auto-
avaliação (constituída por 8 elementos, para o efeito) e a todos os colaboradores. 

No sentido da melhoria contínua da gestão, do planeamento e controlo interno da Inspecção-
Geral, de forma a obter uma resposta mais eficiente e adequada aos actuais requisitos da AP, 
procedeu-se ao aperfeiçoamento das funcionalidades do sistema de Gestão da Actividade, 
nomeadamente a tipologia de informação e cálculo de dias úteis por inspector (DUI), permitindo  
a monitorização do desempenho, e consequentemente o estabelecimento de rácios e o melhor 
planeamento das acções. 

De salientar que a versão actualizada do sistema de Gestão da Actividade entrou em produção 
em Junho de 2010. E foi estendida a sua instalação nos postos de trabalho à EMF no último 
trimestre. 

 

ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL 

Em termos de acções de gestão e manutenção do arquivo técnico documental continuou-se a 
actualização dos conteúdos, este trabalho englobou não só a criação de algumas pastas (PL-CC 
Violência Doméstica; PI-S- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, I.P.; PI-H-EPE -Hospital 
de Curry Cabral;  PI-H-EPE – Unidade Local de Saúde de Castelo Branco; PT-S – Preços; PT-S – 
Taxas Moderadoras; PT-AP – Estatuto da Aposentação), como a eliminação de outras por se 
tratar de duplicação de assuntos ou por englobarem duas temáticas diferentes ( PL-CC – Estatuto 
da Aposentação e PT-S -  Preços/Taxas) 

 A tipologia das pastas mantém-se, sendo estas organizadas segundo a classificação de 
instituições e temas (ver quadro abaixo): 

QUADRO 40 – CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS (ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL) - 2010 

Tipo de Pasta Nº 

Agrupamentos de Centros de Saúde 68 

Centros de Saúde 367 

Hospitais do Sector Público Administrativo 64 

Hospitais do Sector Público Empresarial 62 

Instituições da Administração Pública 3 
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Tipo de Pasta Nº 

Instituições da Saúde 149 

Legislação – Códigos e Compilações 111 

Temáticas sobre Administração Pública 70 

Temáticas sobre Carreiras Profissionais 18 

Temáticas da Saúde 100 

 1012 

 
No que se refere à requisição e consulta da mais variada informação técnica à DSIP, em 2010, 
verificou-se um aumento significativo do número de solicitações comparativamente com o ano 
anterior (ver quadro abaixo): 

QUADRO 41 – REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO EM 2010 COMPARATIVAMENTE COM 2009 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2009 135 58 54 82 136 215 198 72 59 266 169 108 1552 

2010 688 487 432 386 428 288 257 296 751 421 388 389 5211 

 

A actividade desta divisão não passou só pelo descrito anteriormente, mas também pela 
continuidade da utilização e da prestação de informação através de meios electrónicos (e-mail e 
pastas partilhas), da divulgação electrónica diária da informação relevante do Diário da 
República e pela compilação e divulgação de informação através do boletim mensal electrónico. 

 

APOIO TÉCNICO 

Neste âmbito foi prestado apoio técnico às seguintes Inspecções Temáticas: follow-up da 
Inspecção sobre “Medidas adoptadas na sequência das novas normas sobre o tabaco, por 
prestadores de cuidados de saúde públicos – articulação com a DGS” e “Avaliação das medidas 
implementadas a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da prescrição médica e da 
utilização racional do medicamento.  

Prestou-se ainda apoio às seguintes acções: “Inspecção aos estabelecimentos de saúde oficiais 
onde se realiza a interrupção voluntária da gravidez”; “Inspecção sobre monitorização do erro 
médico e acções judiciais com pedido de indemnização por deficiente assistência médica” e 
“Questionário e Mapas sobre o controlo da produção e distribuição de vinhetas”. 

De referir ainda o apoio técnico à digitalização dos processos de auditoria, de forma a contribuir, 
de forma efectiva, para a desmaterialização dos processos.  

 

DESMATERIALIZAÇÃO 

No que diz respeito à desmaterialização deu-se continuidade aos métodos/procedimentos 
implementados, designadamente: 

 Distribuição diária da informação relevante do Diário da República via e-mail; 

 Desenvolvimento de métodos de trabalho de resposta a consultas internas e externas 
por meios electrónicos; 
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 Criação de questionários de avaliação electrónicos de suporte a acções inspectivas a 
nível nacional; 

 Tratamento estatístico dos questionários, por processo automático; 

 Disponibilização de mais pastas temáticas na rede informática partilhada; 

 Divulgação do material didáctico e de formação via e-mail. 

 

3.10. OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

Em colaboração com o Instituto de Segurança Social I.P., os colaboradores da IGAS promoveram 
uma acção de recolha de alimentos para a CRINABEL – Cooperativa de Solidariedade Social e 
Ensino Especial, instituição localizada na mesma freguesia desta Inspecção-Geral. 

Esta acção enquadrou-se no âmbito da implementação da CAF e do Ano Europeu de Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social. 

Cooperação internacional com a École des Hautes Études en Santé Publique – EHESP 
(França), no âmbito do estágio de curso “Inspecteur de l´Action Sanitaire et Sociale 
(IASS)”, com o acolhimento de um estagiário na IGAS. 

 

3.11. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS 

A IGAS procurou integrar na sua actividade, quer os contributos dos seus quadros técnicos e das 
respectivas chefias, 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 

A IGAS, com os escassos meios disponíveis, alcançou em 2010, no conjunto das acções 
planeadas e das acções realizadas, uma taxa de execução de 125,58%, tendo sido abertas 34 
acções não previstas das quais se concluíram 25, mas que, ao longo do ano, se revelaram de 
grande acuidade em termos de oportunidade e tendo 3 das previstas, por diversos 
circunstancialismos, imponderáveis e alheios à IGAS, transitado para 2011 ou sido substituídas 
por outras. 

Salienta-se ainda o facto de, mercê do grande empenhamento de toda a organização, se ter 
logrado superar todos os objectivos operacionais fixados no QUAR, tendo-se, com os resultados 
alcançados, contribuído para uma maior sensibilidade em relação ao controlo da despesa, à 
legalidade na actuação e à segurança e qualidade dos serviços prestados – sublinhando-se, neste 
sentido, as 1.458 recomendações formuladas pela IGAS, no conjunto das diversas acções 
desenvolvidas em 2010. 

Tratando-se do terceiro ano completo de actuação ao abrigo das novas atribuições e 
competências, o ano de 2010 constituiu um ano de consolidação da nova missão, 
nomeadamente, agora também, abrangendo os Serviços Centrais do Ministério da Saúde e os 
Institutos Públicos sob a sua tutela, bem como os operadores privados, de modo a assegurar em 
todos os sectores de actividade, o cumprimento da Lei e elevados níveis de actuação. 
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