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NOTA DE APRESENTAÇÃO 
 
Em 2011, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) prosseguiu o objetivo de contribuir, 
dentro do quadro legal da sua missão, para a sustentabilidade do SNS, a promoção da qualidade, 
segurança e das boas práticas, relevando-se, em particular, o aprofundamento da luta contra o 
desperdício e a fraude na Saúde.  
A IGAS respondeu aos diversos desafios e às solicitações que lhe foram colocadas, com os 
recursos humanos à sua disposição, distribuídos pelas diversas equipas afetas à área 
operacional: auditoria e controlo financeiro (13); inspeção (11); fiscalização (7); e ação e 
auditoria disciplinar (13). Não se pode deixar de destacar, com agrado, a participação ativa de 
médicos peritos de várias especialidades, dos diferentes estabelecimentos ou serviços do 
SNS/MS, no total de 189 intervenções periciais a que acrescem 82 pareceres emitidos pelo 
assessor médico da IGAS, no total de 271 pareceres/intervenções periciais.  

A conjuntura económica vivida, e em particular a necessidade de reduzir o défice orçamental, 
influenciaram de forma decisiva a atividade desenvolvida pela IGAS em 2011, da qual importa 
enfatizar as auditorias financeiras realizadas ao abrigo do n.º 2 do artigo 62.º da LEO (que 
permitiram verificar a regularidade de fluxos financeiros no montante de 91.495.000€), as 
relacionadas com o desempenho organizacional e à despesa com medicamentos. 

Na área de inspeção, a IGAS procurou contribuir para a melhoria dos indicadores relacionados 
não apenas com a qualidade e segurança dos serviços, mas com a eficiência na utilização dos 
recursos e com o combate ao desperdício e à fraude na Saúde, aumentando o grau de 
transparência e integridade dos prestadores e das instituições, com destaque para a utilização 
racional do medicamento, o controle das incompatibilidades e impedimentos dos profissionais, 
bem como dos sistemas de certificação da incapacidade temporária e de atribuição de subsídio 
de doença.  

No total dos 547 processos de natureza sancionatória e pré-disciplinar movimentados em 2011, 
relevam-se pela sua repercussão pública os associados a eventual fraude na prescrição de 
medicamentos e apropriação de dinheiros públicos, cujas diligências e os procedimentos levados 
a efeito foram, nalguns casos, externamente reconhecidos como traduzindo uma substancial 
vantagem económica para o erário público. De sublinhar, ainda, o aumento do número de 
auditorias disciplinares realizadas e as 23 ações/sessões de esclarecimento que envolveram 190 
participantes incluindo quadros superiores com responsabilidades na utilização/gestão do SGSR.    

É, igualmente, digna de nota a consolidação da atividade desenvolvida no âmbito da fiscalização 
e da colaboração institucional e de parceria estratégica nas áreas da Procriação Medicamente 
Assistida (PMA), do Sangue, Tecidos e Células (ASST), cujo valor acrescentado foi reconhecido na 
nova lei orgânica da IGAS, bem como a colaboração prestada às regiões autónomas da Madeira 
e dos Açores e à Inspeção-Geral de Cabo Verde, no domínio do apoio à atividade inspetiva.   

Em suma, é nossa convicção que, em resultado de todas as ações realizadas em 2011, e da 
subsequente implementação das recomendações daí decorrentes (1.816), foram atingidos 
ganhos em saúde, os quais não podem deixar de estar associados ao empenho e competência 
dos profissionais desta Inspeção-Geral.  

  O Inspetor-Geral, 

 

 O Subinspetor-Geral,                        (Fernando César Augusto)               A Subinspetora-Geral, 

  

(José Martins Coelho)                            (Maria Edite Soares Correia) 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. ANÁLISE CONJUNTURAL 

Dos vários fatores que influenciaram a atividade da IGAS durante o ano de 2011, releva a 
agudização da crise da dívida soberana na área do euro e a deterioração das condições de 
acesso aos mercados de financiamento internacionais que conduziram o governo português a 
solicitar o apoio financeiro da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional no início de 
abril. A conjuntura económica vivida e, em particular, a necessidade de reduzir o défice 
orçamental, já verificada anteriormente, influenciaram de forma decisiva a atividade em 2011, a 
qual ficou marcada pela necessidade do Estado Português alcançar o cumprimento das metas 
fixadas no Memorando de Entendimento Sobre as Condicionalidades de Política Económica, 
tendo por objetivo a melhoria da eficiência da administração pública, a eliminação de 
redundâncias, a simplificação dos procedimentos e a reorganização dos serviços.  

A repercussão de algumas das diretrizes e medidas adotadas implicou a redefinição de ações 
programadas anteriormente, sobressaindo daquelas a reavaliação de todas as parcerias público-
privadas, em particular a suspensão da adjudicação do Hospital de Todos os Santos com 
implicação na reorganização hospitalar na zona de influência da ARSLVT. 

No âmbito do Compromisso de Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou, igualmente, 
as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), facto que 
determinou a extinção e reorganização de alguns organismos e estruturas, relativamente aos 
quais ficou prejudicada a sua avaliação no decurso de 2011 (vg. avaliação da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados de Saúde). Internamente, a IGAS consolidou a sua atividade 
nas diferentes áreas de intervenção, privilegiando o seu pendor preventivo. 

Quanto às reformas do sector da saúde, em 2011, salientam-se três grandes objetivos: 

 A sustentabilidade financeira do SNS, induzindo uma utilização mais racional dos serviços e 
controlo de despesas, em que as principais medidas tomadas se inseriram na política do 
medicamento, ao nível da prescrição e monitorização da mesma que determinou o reforço 
das auditorias da IGAS à despesa com medicamentos nos estabelecimentos hospitalares do 
SNS e a realização de inspeções direcionadas à avaliação dos mecanismos de controlo da 
utilização racional e da prescrição eletrónica dos medicamentos nos ACES, reflexo de uma 
cultura de avaliação sistemática das situações que constituem desvios ao padrão, em 
termos de volume e valor de prescrição; 

  A prevenção e o combate ao desperdício, fraude e corrupção no SNS que implicou um 
reforço da "cultura de controlo" na perspetiva de uma gestão mais eficiente do SNS, 
transversal a três das áreas de intervenção operacional (auditoria, inspeção e disciplinar); 

 A garantia dos níveis de acesso, qualidade e segurança na prestação de cuidados aos 
utentes, com destaque para as áreas da Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos 
Cuidados de Saúde, Segurança contra Incêndios em Edifícios, Interrupção Voluntária da 
Gravidez, Procriação Medicamente Assistida, Medicina Dentária, entre outras, tendo-se 
verificado a correção de quase todas as desconformidades detetadas, com atuação 
imediata nos casos de existência de perigo para a saúde pública, designadamente, através 
do encerramento de unidades e da suspensão das atividades. 
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1.2. ORIENTAÇÕES PROSSEGUIDAS 

Enquadrando-se nas políticas definidas pelo Ministério da Saúde, em 2011 a intervenção da IGAS 
foi orientada de acordo com os valores e os princípios que a regem, enquanto serviço de 
referência na verificação do cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no sector da 
saúde e na promoção da qualidade dos cuidados prestados pelo Sistema e pelo Serviço Nacional 
de Saúde, bem como da boa gestão dos recursos públicos. 

Nesta conformidade, manteve a sua atuação balizada pelos grandes objetivos estratégicos 
definidos no QUAR, orientados fundamentalmente para a eficácia, eficiência e qualidade, e 
consubstanciados no incremento das ações preventivas no âmbito da atuação da IGAS, na 
obtenção de ganhos de eficiência nas ações desenvolvidas e na promoção da qualidade dos 
serviços prestados. 

No reajustamento das prioridades tendo em linha de conta a reorientação estratégica do 
Ministério da Saúde, a IGAS teve sempre presente o cumprimento da sua missão. 

A atividade desenvolvida foi inicialmente orientada “no sentido da modernização e 
aprofundamento do Serviço Nacional de Saúde, num quadro de sustentabilidade financeira e de 
cooperação com os sectores social, cooperativo e privado”, com as alterações introduzidas nas 
políticas definidas, a partir do 2.º semestre de 2011, pelo XIX Governo Constitucional as quais 
implicaram o reforço da cultura de controlo da despesa e da maior eficiência da utilização dos 
meios tendo em vista a garantia da sustentabilidade financeira do sistema de saúde.  

Nesta linha, e em cumprimento das Medidas do Ministério da Saúde para o Plano de Redução e 
Melhoria da Administração Central no âmbito do Compromisso Eficiência, determinadas pelo 
despacho n.º 6/2011, do Ministro da Saúde, a IGAS assumiu o compromisso de, sem prejuízo da 
consecução dos objetivos previstos no QUAR e do Plano de Atividades de 2011, tomar medidas 
tendentes à redução de 25 000€, relativamente às despesas incorridas no ano anterior, no 
conjunto das rubricas “Ajudas de Custo” e “Transportes”, e das despesas com “Comunicações, 
Impressão de documentos, Eletricidade e Água”. Em resultado das referidas medidas obteve-se 
uma poupança global de 53.265€, dos quais, 48.320€ relativos a “Ajudas de Custo” e 
“Transportes” (a preços constantes de 2011) e 4.945€ nas restantes despesas.     

A nível operacional, a IGAS orientou, desde logo, a sua intervenção para o controlo da boa 
gestão financeira que, enquanto órgão de controlo sectorial, se insere no SCI (Sistema de 
Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, criado pelo DL n.º 166/98, de 25/06), 
onde tem uma responsabilidade acrescida na proteção 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 2011, atingiu o montante de € 8.278,2 milhões). Neste 
sentido, manteve o 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. 

Nesta conformidade, foram reforçadas as auditorias sobre as despesas com medicamentos com 
o objetivo de avaliar o cumprimento da meta orçamental de crescimento de apenas 2,8% da 
despesa com a farmácia hospitalar (cfr. despacho ministerial n.º 10760/2010, de 29 de Junho), 
continuou-se a dar especial atenção e prioridade às intervenções que se prendem com a fraude, 
verificando-se um aumento do número de processos de natureza disciplinar relacionados com a 
referida temática, comparativamente com os anos anteriores, e melhorado o reporte da 
informação proveniente dos serviços relacionada com a análise da prescrição, aviamento e 
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faturação dos medicamentos no SNS, com o objetivo de detetar eventuais situações de abuso, 
desperdício e fraude, e no sentido do ressarcimento do Estado.  

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 ou exteriores a este (com particular incidência 
com a Direcção-Geral da Saúde, o Centro Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a 
Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação, o INFARMED, a Ordem dos Médicos 
Dentistas e a ASAE).  
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS 

2.1.  ATIVIDADES PROGRAMADAS DESENVOLVIDAS 

ESTRATÉGIA 

A IGAS tem como missão o exercício da função inspetiva em nome da tutela da área da saúde. A 
cobertura integral da respetiva intervenção vai dos serviços da administração direta 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; 

 inspeção, 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 atividades e prestações de 
saúde desenvolvidas por entidades privadas; 

 de ação 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 Inspetor-Geral. 

Em 2011, a IGAS prosseguiu a sua missão tendo por lema servir a saúde, servindo as pessoas. A 
sua atividade assentou na gestão por objetivos e na materialização dos resultados obtidos nas 
suas intervenções de controlo, avaliação, fiscalização e ação disciplinar, de acordo com as 
exigências dos princípios e regras em que assenta a moderna Gestão Pública.  

Em obediência à sua visão - ser reconhecida como uma instituição de excelência no controlo das 
atividades em saúde - a atividade desenvolvida obedeceu ao planificado, orientada de acordo 
com as linhas estratégicas definidas no respetivo Plano Estratégico (2010-2012), com 
ajustamentos ditados pela necessidade de dar seguimento às orientações emanadas do 
Ministério da Saúde e em alinhamento com objetivos previstos no QUAR 2011.  

Assim, a IGAS deu especial atenção: 

 às ações relativas ao acompanhamento e avaliação do controlo operacional, aos sistemas e 
procedimentos de controlo interno nas operações de execução do orçamento, à avaliação 
do desempenho organizacional/à implementação do SIADAP 2 e 3, à despesa com 
medicamentos nas entidades hospitalares do SNS, à prescrição e dispensa de 
medicamentos ao abrigo do Despacho n.º 20510/2008; 

 à fiscalização de 50 clínicas dentárias, abrangendo um total de 67 profissionais aderentes ao 
“Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral” (PNPSO), tendo em vista assegurar a  
elevada qualidade dos serviços privados financiados pelo SNS, que permitiu identificar 12 
situações ilícitas e alcançar ganhos em saúde relacionados, designadamente  com a 
“inutilização / destruição” de medicamentos fora de prazo, suspensão e encerramento das 
atividades em saúde desenvolvidas, com eliminação imediata dos potenciais riscos para a 
saúde pública;  
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 à realização de ações 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 inspeções temáticas de natureza transversal realizadas com recurso à via 
eletrónica (direcionadas à avaliação: dos mecanismos de controlo e combate ao desperdício 
e de prevenção da apropriação indevida de bens de consumo hospitalar; articulação dos 
estabelecimentos de saúde com os GML; da inventariação do património das ARS no 
quadro do PGPI; do planeamento das altas clinicas; da aplicação do regime de 
impedimentos e incompatibilidades previsto no novo quadro legal das carreiras médicas; 
das medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da 
prescrição médica e da utilização racional do medicamento; do acesso aos cuidados de 
saúde; da implementação das comissões de controlo de infeção nos estabelecimentos 
hospitalares públicos e privados; da segurança contra incêndios/planos de emergência nos 
estabelecimentos hospitalares públicos); 

 à realizações de  ações à organização e funcionamento dos ACES (4), com evidentes ganhos 
de eficiência traduzidos na redução do número de dias úteis inspetor (DUI) afeto à 
realização das mesmas; 

 à monitorização do funcionamento dos gabinetes do cidadão no SNS e avaliação das 
reclamações apresentadas pelos utentes, mediante o incremento do número de 
estabelecimentos inspecionados e  dos que foram alvo de auditorias disciplinares, bem 
como realizando sessões de esclarecimento dirigidas aos profissionais do SNS com 
responsabilidades na utilização e gestão do SGSR, SIM-Cidadão (atentas as 
responsabilidades da IGAS, nesta matéria, enquanto serviço central com competências 
técnico-normativas); 

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

 à elaboração do plano de melhorias da IGAS, no âmbito da CAF,  onde foram selecionadas 6 
ações de melhoria abrangentes e relevantes: Sistema de gestão da qualidade; Plano de 
comunicação; Avaliação dos processos; Incremento e avaliação da responsabilidade cívica 
social e ambiental; Sistematização da revisão e avaliação das relações com as partes 
interessadas; Sistematização da gestão, revisão e avaliação interna. 

 

Nesta conformidade, e conforme adiante se desenvolverá, em 2011, a IGAS aumentou a eficácia 
da sua intervenção mediante o incremento do número de ações preventivas desenvolvidas, e 
sem prejuízo da atividade não programável (ação disciplinar), a IGAS alcançou um grau de 
concretização global do Plano de Atividades de 108%, sendo que para além da execução da 
quase totalidade da atividade (94%) prevista realizaram-se/concluíram-se, em contrapartida, 
mais 21 ações não previstas, que correspondem a (13%) das ações realizadas.  
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AÇÕES PREVISTAS 

ÁREAS  AÇÕES  

1 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

 
Controlo financeiro sectorial exercido nos organismos e serviços do Ministério da Saúde ou por 
estes tutelados; 

 

A Parcerias Público-Privadas no âmbito da saúde (cont.); 

Ao abrigo do nº2 do artº 62 da LEO, também incluídas no plano para 2010 do Sistema de 
Controlo Interno da Administração Financeira do Estado abrangendo um instituto público e 
entidades do sector público empresarial e do sector público administrativo; 

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

À execução de acordos com entidades dos sectores privado e social para prestação de cuidados 
de saúde continuados (cont.); 

À despesa com medicamentos (cont.);  

Ao cumprimento do sistema integrado de avaliação do desempenho (SIADAP 2 e 3); 

Auditorias Clínicas; 

Aos processos de licenciamento e fiscalização das unidades privadas de saúde; 

Verificação do cumprimento das recomendações emitidas no âmbito de auditorias anteriores.   

    

2 

 IN
SP

EC
Ç

Õ
ES

  

 

À organização e o funcionamento dos Agrupamentos de Centros de Saúde/Unidades Locais de 
Saúde, EPE; 

 

Ao acesso aos cuidados de saúde (em cumprimento da al. f) do art.º 4º da Lei n.º 41/2007, de 24 
de Agosto); 

 
Ao funcionamento do Gabinete do Utente/Cidadão em estabelecimentos e serviços de saúde;  

 

À aplicação do Novo Estatuto do Gestor Público nos estabelecimentos em organismos e serviços 
do Ministério da Saúde ou por este tutelados (cumprimento do despacho ministerial de 
30/06/2010); 

 

Avaliação das medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da 
prescrição médica e da utilização racional do medicamento (2.ª Fase); 

 

A aplicação do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto no novo quadro legal das 
carreiras médicas; 

 

Aos sistemas de certificação da incapacidade temporária e de atribuição de subsídio de doença 
(ação conjunta com a Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social); 

 

Ao levantamento dos mecanismos de controlo implementados nos estabelecimentos para 
combater o desperdício e prevenir a apropriação indevida de bens de consumo de hospitalar;  

 

Ao encaminhamento das reclamações com relevância disciplinar registadas no Sistema Sim-
Cidadão; 

 

À inventariação do património das Administrações Regionais de Saúde no quadro do novo 
Programa de Gestão do Património Imobiliário (PGPI); 

 

Ao planeamento das altas clínicas nos estabelecimentos hospitalares do SNS e a comunicação 
com os familiares dos doentes (Follow-up do Processo n.º 12/2005 – IT); 

 

À prevenção e a sinalização das quedas dos doentes em ambiente hospitalar (Follow-up do 
Processo n.º 3/2008 – INS); 

 

À articulação dos estabelecimentos de saúde com os Gabinetes de Medicina Legal (Follow-up do 
Processo n.º 9/2009 – INS).  
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ÁREAS  AÇÕES  

 
No âmbito das inspeções direcionadas à qualidade dos atos e serviços, destacam-se: 

 

Inspeções aos Centros que ministram técnicas de PMA (Procriação Medicamente Assistida) – 
protocolo celebrado com o Centro Nacional de Procriação Medicamente Assistida nos termos do 
Decreto Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de Fevereiro; 

  

 

Inspeções aos estabelecimentos que tenham atividade na área dos tecidos e células 
(colaboração com a ASST – Lei n.º 12/2009, de 26 de Março); 

 

Inspeções a Serviços de Sangue (continuação da colaboração com a ASST) – Decreto-Lei n.º 
267/2007, de 24 de Julho; 

 

Inspeções aos estabelecimentos de saúde oficiais 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.   

   

3 

FI
SC

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

  

 
Ações de Fiscalização junto de clínicas dentárias, incluindo as unidades indicadas pelos médicos 
aderentes ao Programa Nacional de Saúde Oral (PNSO);   

 
Ações de 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; 

 
Fiscalização do funcionamento das comissões controlo da infeção junto de unidades privadas de 
saúde;  

 

Outras intervenções junto de entidades privadas, ou de outros organismos, para verificação das 
condições de funcionamento em aspetos cujos requisitos específicos devam obedecer a 
licenciamento, ou para verificação do próprio processo de licenciamento – seguindo o “rasto” 
das queixas / denúncias / reclamações. 

   

4 

A
C
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Ã

O
 E

 A
U

D
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R

IA
  

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

ES
  

Privilegiar as situações de maior gravidade ou melindre, designadamente quando forem visados 
elementos do grupo de pessoal dirigente, quando houver indícios de fraude ou corrupção (vg. na 
prescrição de medicamentos), bem como de negligência grave na assistência prestada (v. g., com 
morte ou sequelas graves); 

 

Auditorias disciplinares aos estabelecimentos e serviços que não foram objeto de auditorias 
disciplinares nos últimos anos; 

 
Sessões de esclarecimento relacionadas com a eventual relevância disciplinar das reclamações; 

 
Ações conjuntas com a Inspeção Regional dos Assuntos Sociais (IRAS) da RAM. 

    

5 

R
EF
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O

S 
R
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Manutenção da aplicação para a gestão da formação; 

 

Melhoria contínua, numa perspetiva mais integradora com as atividades da IGAS, do sistema de 
informação para a gestão dos processos (GPR) - disponibilização de informação pertinente para a 
gestão da IGAS, nomeadamente para a elaboração automática de relatórios e indicadores;   

 

Desenvolvimento de competências e qualificação dos recursos humanos, atendendo às novas 
regras resultantes da administração pública, em geral, e da saúde, em particular  

 
Estágio do técnico de informática recrutado para início de carreira em 2010;   

 
Estágios dos novos inspetores recrutados; 

 

Desenvolvimento de procedimentos concursais para o preenchimento de postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal e tidos por indispensáveis;  

 

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

 

Implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) e de um sistema de 
contabilidade analítica; 
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ÁREAS  AÇÕES  

 

Adoção de procedimentos com vista à redução do volume documental e à racionalização da 
utilização do espaço físico da IGAS; 

 
Atualização e aperfeiçoamento das normas de controlo interno em vigor. 

    

6 
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Manutenção e monitorização do sistema de gestão da atividade inspetiva (DUI - Dia Útil 
Inspetor); 

 

Disponibilização, no sítio recentemente criado na Internet, de um conjunto de informações, 
atinentes às suas atribuições e atividades desenvolvidas, passíveis de divulgação bem como de 
formulários de suporte a ações inspetivas.  

 

Atualização dos dossiers permanentes das entidades passíveis de controlo bem como das pastas 
temáticas.  

 
Promoção da Qualidade – CAF 

    

7 SI
 

 

Manter o Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou presencial, esclarecimento e 
orientação dos utentes ou profissionais de saúde que se dirijam à Inspeção-Geral para obter 
informações relacionadas com matérias integradas nas suas atribuições. 

    

8 

SI
ST

EM
A

 

SI
M

-C
ID

A
D

Ã
O

 

 

Acompanhar o movimento de reclamações introduzidas no Sistema, particularmente, no tocante 
às que motivarem a instauração de procedimentos de natureza disciplinar ou a participação ao 
Ministério Público, bem como as que forem objeto de desistência por parte dos reclamantes. 

COLABORAÇÕES 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colaborou com diversas entidades e participou em 
vários projetos, visando aspetos específicos ligados à área da saúde, com particular destaque, no 
que respeita ao ano 2011, para: 

 a participação no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado (SCI), bem como nas secções especializadas que apoiam o seu 
funcionamento;   

 a colaboração com a Direcção-Geral da Saúde, nas seguintes áreas: EUSTITE-Project 
European Union Standards and Training for the Inspection of Tissues Establishments, a 
pedido da Agência Executiva de Saúde da Comissão Europeia, através da resposta a um 
questionário, para elaboração da brochura sobre projetos com impacto em Estados-
membros financiados pelo II Programa de Saúde; Sistema de Gestão de Sugestões e 
Reclamações (SIM-Cidadão);  

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

 a colaboração com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), 
tendo em vista a realização de inspeções e fiscalizações aos centros públicos e privados que 
ministrem técnicas de procriação medicamente assistida, com base em protocolo de 
colaboração firmado em 2010; 

 a colaboração com o INFARMED, no âmbito da realização de ações conjuntas; 

 a colaboração com a ASAE no âmbito de ações conjuntas;  
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 a integração da comissão paritária de acompanhamento do Protocolo de Cooperação 
celebrado entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, através de 
um inspetor da IGAS como representante deste Ministério; 

 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 respetiva Secretaria 
Regional, em intervenções de natureza inspetiva e disciplinar, vigorando, inclusive, um 
protocolo de cooperação com a Inspeção Regional dos Assuntos Sociais da RAM; 

 a colaboração com a Região Autónoma dos Açores, através do estabelecimento de 
Protocolo de Cooperação institucional entre a IGAS e a Inspeção Regional de Saúde da 
Região Autónoma dos Açores, firmado em maio de 2011, concretizada, designadamente, no 
apoio prestado à realização de intervenções inspetivas na área do transporte de doentes, e 
a um Centro oficial que ministra técnicas de PMA;  

 a disponibilidade e atenção às preocupações manifestadas pelas ordens e organizações 
profissionais, com relevância para a Ordem dos Médicos Dentistas, 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 a órgãos de policia criminal (UNCC) e com o DCIAP,  de forma a melhorar 
e facilitar o reporte da informação relacionada com a análise da prescrição, aviamento e 
faturação dos medicamentos e no âmbito da colaboração em averiguações preventivas 
para detetar eventuais situações de fraude.  

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, releva-
se, em 2011, a comunicação apresentada, por um inspetor da IGAS, no “2º Curso de Treino 
Cirúrgico e Aspetos Médico-Legais da Cirurgia Endoscópica Naso-Sinusal” da Faculdade de 
Ciências Médicas da UNL. 

No que concerne às relações internacionais, a IGAS acolheu, na primeira quinzena de maio, a 
Senhora Inspetora-Geral da Saúde de Cabo Verde, Dr.ª Maria da Conceição Moreira de Carvalho, 
permitindo-lhe tomar conhecimento da realidade portuguesa no que diz respeito à atividade 
inspetiva no domínio da saúde. Ainda neste âmbito, na qualidade de membro efetivo da EHFCN, 
a IGAS, para além de participar nas Assembleias Gerais da organização, participou, ainda, na 8th 
European Healthcare Fraud and Corruption Network Conference, que teve por tema “The 
Fighting Fraud and Corruption and Social Security: how to maximise resources?" (Cracóvia) e na 
Open House, realizada pelo HELFO – Health Economic Administration da Noruega (Oslo), que 
partilhou com os organismos congéneres as metodologias por si utilizadas no controlo das 
despesas de saúde.  
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2.2. ATIVIDADES NÃO PROGRAMADAS 

No que respeita às auditorias, foram concluídas 11 auditorias não previstas, a saber: auditoria à 
despesa com medicamentos nos hospitais do SNS (processos relativos a sete das entidades 
auditadas), auditoria à prescrição e dispensa de medicamentos ao abrigo do Despacho n.º 
20510/2008 (três processos) e uma ação de monitorização e controlo da regularização 
extraordinária de pagamentos a fornecedores do sector público administrativo e empresarial, 
nos termos do art.º 183º do OE para 2011. 

Das ações previstas não realizadas, uma foi anulada (a auditoria à despesa com medicamentos 
na ULSAM, EPE) e duas não foram iniciadas na sequência do reajustamento efetuado à atividade 
planificada, ditado pela situação conjuntural (auditorias às Parcerias Público-Privadas no âmbito 
da saúde e à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados).  

Transitaram para conclusão em 2012, quatro ações previstas e que tiveram o seu início em 2011: 
uma auditoria de desempenho ao SUCH, uma ação de acompanhamento ao cumprimento das 
recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, uma ação 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, e uma 
auditoria ao sistema e procedimentos de controlo interno das operações de execução do 
orçamento nos termos do n.º 2 do art.º 62º da LEO ao Hospital do Litoral Alentejano, EPE. 

No que concerne à área das inspeções, em 2011, realizaram-se seis ações inspetivas não 
programadas: a) na sequência da publicação do Despacho nº 10428/2011, de 18 de agosto, do 
Secretário de Estado da Saúde, determinando o valor hora da contratação de serviços médicos, 
foi realizada uma ação inspetiva para avaliar o cumprimento do referido despacho; b) a pedido 
do SESARAM – Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. foi realizada uma 
inspeção ao Serviço de Ortopedia do Hospital Central do Funchal (a qual veio a originar a 
“Auditoria ao SESARAM no âmbito da factualidade enunciada no relatório da IGAS” realizada 
pela Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas); c) na sequência de notícias que 
reportavam a falta medicamentos, material clínico e outros produtos de consumo hospitalar que 
poriam em risco a segurança e bem-estar dos doentes, foi concluída uma ação relacionada com 
a alegada falta de medicamentos em hospitais pondo em causa a saúde de utentes;  d) foi 
realizada uma inspeção à implementação, pelos estabelecimentos hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde, do Novo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios; e) finalmente, 
houve um incremento das intervenções, de caráter preventivo e pedagógico relacionadas com o 
funcionamento dos Gabinetes dos utentes/cidadãos, tendo sido realizadas mais duas ações do 
que no ano anterior (foram inspecionados os estabelecimentos hospitalares submetidos ao 
regime das Parcerias Público-Privadas (PPP) – Escala Braga e HPP Cascais). 

Para além daquelas foi realizada, a pedido do Departamento Central de Investigação e Ação 
Penal (DCIAP), encontrando-se em fase de conclusão, uma ação inspetiva à faturação da 
despesa com medicamentos apresentada por uma farmácia nos anos de 2010 e 2011. 
Transitaram, igualmente, para conclusão em 2012, 2 inspeções previstas em plano de atividades 
e mais 2 não programadas que tiveram o seu início em 2011, a saber: uma relacionada com a 
aplicação do novo Estatuto do Gestor Público – Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março; um 
follow-up da inspeção direcionada à prevenção e sinalização das quedas dos doentes em 
ambiente hospitalar; um follow-up da ação inspetiva sobre a organização e o funcionamento de 
Serviços de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e uma ação direcionada às entidades 
convencionadas com o SNS para o transporte de doentes hemodialisados.  
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Relativamente às ações de fiscalização, para além da atividade prevista em plano de atividades, 
destacam-se, no âmbito das atividades não programadas, uma fiscalização a 5 estabelecimentos 
propriedade da mesma entidade privada, com alegada prestação de serviços na área da saúde, 
em colaboração com a ASAE; uma ação não prevista, realizada em articulação com a ASST e 
com o IPS, ao Serviço de Medicina Transfusional de uma UPPCS (unidade privada prestadora de 
cuidados de saúde), face à ocorrência de um incidente grave (originando um processo de 
inquérito que correu os seus termos na IGAS). Para além das já acima mencionadas, acresce 
referir a realização de ações de fiscalização conjuntas com outras entidades, nomeadamente 
uma pedida pelo INFARMED e outra a pedido da Autoridade de Saúde territorialmente 
competente.  

No âmbito da Qualidade, foi, igualmente, aberta uma ação não prevista visando avaliar a 
implementação do Programa “Cirurgia Segura Salva Vidas” lançado em Portugal pela Direção 
Geral da Saúde, cujo modelo operacional, altamente diferenciado, se encontrava já 
tecnicamente previsto, direcionando-se a ação para um controlo de segundo nível. A finalidade 
da ação inspetiva não foi concretizada por obstáculos de natureza informática ligados ao SIGLIC, 
já devidamente reportados, que inviabilizavam o preenchimento da “Lista de Verificação de 
Segurança Cirúrgica”, bem como o Apgar Cirúrgico na plataforma eletrónica. 

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

2.3.  RECURSOS UTILIZADOS 

RECURSOS HUMANOS 

O Quadro seguinte ilustra a situação da IGAS, em termos de recursos humanos, por grupo 
profissional, em 31/12/2011:  

QUADRO 1 – RECURSOS HUMANOS - 2011 

Grupo profissional N.º 

Dirigente superior 3 

Dirigente intermédio 
a)

 5 

Inspetor e técnico superior  42 

Médico 1 

Técnico de informática 3 

Assistente e coordenador técnico 21 

Assistente operacional 7 

Total 82 

a) Inclui 4 chefes de equipa multidisciplinar 

 

RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

Em 2011, o orçamento inicial da IGAS foi de 3.570.482€, contudo, após as cativações, a dotação 
que ficou efetivamente disponível foi de 3.455.933€, distribuída por quatro atividades: 
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 atividade operacional; 

 sistemas de informação e planeamento; 

 apoio administrativo; 

 direção e outras despesas comuns. 

A despesa realizada e paga foi de 3.066.633,68€, a que corresponde um grau de execução de 
cerca de 88,7 %. No que respeita à execução orçamental por atividade registou-se o seguinte: 

QUADRO 2 – ATIVIDADE OPERACIONAL - 2011 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 2.012.918,63 

Bens e Serviços 30.418,95 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 2.043.337,58 

 

QUADRO 3 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PLANEAMENTO - 2011 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 175.745,16 

Bens e Serviços 500,00 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 176.245,16 
 

QUADRO 4 – APOIO ADMINISTRATIVO - 2011 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 382.663,60 

Bens e Serviços 499,60 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 383.163,20 

 

QUADRO 5 – DIREÇÃO E OUTRAS DESPESAS COMUNS - 2011 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 282.229,96 

Bens e Serviços 140.745,24 

Outras despesas correntes 12.000,00 

Bens de Capital 28.912,54 

Total 463.887,74 
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Como se pode observar no quadro seguinte as despesas com pessoal têm um peso significativo 
no total da despesa realizada pela IGAS em 2011, enquanto as despesas de capital e outras 
despesas apresentam uma expressão financeira residual. 

QUADRO 6 – DESPESAS GLOBAIS - 2011 

Natureza da Despesa Valor (€) 

Pessoal 2.853.557,35 

Bens e Serviços 172.163,79 

Outras despesas correntes 12.000,00 

Bens de Capital 28.912,54 

 Total – Geral 3.066.633,68 

 

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 2011, a IGAS apenas despendeu 177,12€ 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 2011, tal como nos anos anteriores, a IGAS prosseguiu as ações tendentes à qualificação dos 
seus recursos humanos e, em particular do seu corpo inspetivo, tendo recorrido a ações de 
formação promovidas pelo SCI – Sistema de Controlo Interno, em que a entidade formadora foi 
o INA. De salientar ainda as ações de formação/sensibilização ao abrigo do Protocolo existente 
entre o ISCAD – Instituto Superior de Ciências da Administração e a IGAS. 

De acordo com a classificação das ações de formação estabelecida, na Portaria nº 256/2005, de 
16 de março, os domínios prioritários de maior enfoque foram ciências empresariais, saúde, 
humanidades, direito, informação e jornalismo e informática. 

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

QUADRO 7 – INDICADORES DE GESTÃO DA FORMAÇÃO - 2011 

Nº de Ações Nº Participações 

Previstas Realizadas (%) Previsto Realizado (%) 

40 43 107,5 180 209 116,0 

 

Da análise do Quadro supra constata-se que os indicadores de formação foram positivos, 
apresentando uma realização de 107,5%, em relação ao número de ações previsto. Quanto ao 
número de participações, verificou-se uma taxa de realização de 116,0%. 

Os colaboradores da IGAS frequentaram um total de 1449 horas de formação, a que 
correspondeu um custo total de 5.388,15€. 
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A IGAS promoveu, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 8/2011, de 25 de 
janeiro, a realização de uma ação de formação/sensibilização sobre “O novo acordo ortográfico 
da língua portuguesa”, para os seus colaboradores, no Instituto Superior de Ciências da 
Administração. 

Em colaboração com a ACSS, foi realizada uma apresentação do Sistema de Informação para as 
ARS (SIARS), aos inspetores, proferida pelo senhor Dr. Manuel Schiappa. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 89/2010, de 17 de novembro, IGAS 
promoveu formação a vinte e quatro funcionários, representando cerca de 30% do seu universo 
(a 31/12/2011), distribuída pelos seguintes domínios de formação: 

 formação inicial geral, formação inicial especifica; 

 formação para dirigentes; 

 na melhor utilização das TIC; 

 na promoção da excelência no serviço público. 

 
O desenvolvimento das competências dos trabalhadores centrou-se, nomeadamente, nas 
seguintes ações de formação:  

a) CAGEP – Curso Avançado de Gestão Pública, INA;  

b) GERFIP1 (várias ações), GERAP/II; 

c) Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), Secretaria-Geral do MS; 

d) Proteção Social dos trabalhadores que exercem funções públicas, Secretaria-Geral do MS; 

e) Formação Geral Inicial, INA; 

f) SIADAP e LVCR para técnicos de RH, INA; 

g) Código do Procedimento Administrativo, INA; 

h) Workshop para onde vai o nosso dinheiro? Boas práticas na preparação do orçamento da 
saúde, Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (IDEFF); 

i) VI Jornadas Universitárias de Neuropsicologia, Universidade de Salamanca; 

j) Responsabilidade Financeira dos titulares de cargos públicos, INA;  

l) Access, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE);  

m) Introdução ao Controlo Financeiro, INA;  

n) Código dos Contratos Públicos na Aquisição de Bens e Serviços, STE e  

o) Gestão de Projetos, STE. 

                                                           
1 Atendendo ao momento de modernização dos procedimentos/ferramentas da Administração Pública, em concreto deu-se início 
em 2011 à migração para o sistema de Gestão de Recursos Financeiros (GERFIP). 
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3. AVALIAÇÃO FINAL 

3.1. AUTOAVALIAÇÃO 

O presente Relatório de Atividades espelha a atividade da IGAS no decurso do ano de 2011, de 
acordo com a sua missão, as linhas orientadoras do Plano de Atividades e os objetivos 
estratégicos.  

Conforme o disposto no art.º 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 respetivo QUAR de 2011. 

 

QUADRO 8 – QUAR 2011 

QUAR 2011 

Objetivos Estratégicos 

DESIGNAÇÃO     

OE 1 Incrementar as acções preventivas no âmbito da actuação da IGAS     

OE 2 Obter ganhos de eficiência na actividade da IGAS     

OE 3 Promover a qualidade dos serviços prestados      

Objectivos Operacionais 

(OE1) Eficácia          50,0 

O1: Controlar 1,1% da dotação orçamental do MS     Peso: 25,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 

1 - Volume de fluxos 
financeiros 
controlados (1,1% da 
dotação orçamental 
OE 2011) 

81.759.653€ 88.586.153€ 91.060.000€ 0 91.500.000€ 100% 
91.495.000€ 

a) 
125% Superou 

O2: Alcançar uma taxa de cobertura de 30% do total dos ACES (72), no âmbito de uma ação inspetiva destinada a avaliar 
as medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da prescrição médica e a utilização 
racional do medicamento 

Peso: 25,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 2 - Número de ACES 
inspecionados 

n.a. 17 21 0 27 100% 24 b) 113% Superou 

O3: Avaliar as condições de assepsia e higio-sanitárias de clínicas e consultórios dentários, incluindo aqueles onde 
médicos aderentes ao Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral realizem actividades 

Peso: 25,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 3 - Número de clínicas 
e consultórios 
dentários fiscalizados, 
incluindo aqueles 
onde realizem 
actividade médicos 
aderentes ao PNPSO 

n.a. n.a. 40 0 50 100% 50  125% Superou 

O4:  Inspecionar os estabelecimentos oficiais que realizam IVG, no Continente, que não tenham sido objecto de inspeção 
no ano transacto 

Peso: 25,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 
4 - Número de 
estabelecimentos 
inspecionados 

n.a. 15 15 0 18 25% 18  125% Superou 
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 5 - % de processos 
clínicos analisados em 
cada estabelecimento 
a inspecionar (em 
função do nº de 
processos clínicos de 
IVG realizadas em 
2010 no respetivo 
estabelecimento) 

n.a. 5% 6% 0 10% 75% 8,37% 115% Superou 

(OE 2) Eficiência     25,0 

O5: Aumentar o número de auditorias disciplinares nos organismos e serviços tutelados pelo Ministério da Saúde que não 
tenham sido auditados em anos anteriores, sem acréscimo dos encargos com deslocações, comparativamente com ano o 
valor gasto anterior (2916,61€) 

Peso: 50,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 

6 - Número de 
estabelecimentos 
hospitalares auditados  

n.a. 5 7 0 8 100% 8 c) 125% Superou 

O6: Informatização dos processos de recolha e tratamento de informação das ações inspetivas  Peso: 50,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 7 - Número de ações 
inspetivas realizadas 
com recurso à via 
eletrónica 

n.a. 5 8 0 9 100% 9 d) 125% Superou 

( OE 3) Qualidade         25,0 

O7: Garantir a implementação do modelo de autoavaliação CAF em 80%   Peso: 20,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 8 – Número de acções 
de melhoria 
abrangentes e 
relevantes 
apresentadas no plano 
de melhorias 

n.a. n.a. 5 0 6 100% 6 e) 125% Superou 

O8: Ações pedagógicas de esclarecimento das reclamações, inseridas no sistema Sim-Cidadão com eventual relevância 
disciplinar 

Peso: 60,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

 9 - Número de sessões 
de esclarecimento 
junto dos Gabinetes 
de Utente/Cidadão 

n.a. n.a. 20 0 22 100% 23 f) 138% Superou 

O9: Promover a qualificação dos recursos humanos. Peso: 20,0 

INDICADORES 2009 2010(E) META 2011 Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO 
TAXA  

REALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

  10 - % de 
trabalhadores que 
frequentaram 
formação 

n.a. n.a. 20 0 30 100%  29,26 g ) 123% Superou 

 
Legenda: 

a) Auditorias à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP; Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE; Hospital de Magalhães Lemos, EPE 
b)ACES Ave II - Guimarães/Vizela; Cávado III - Barcelos/Esposende; Grande Porto II – Gondomar; Grande Porto III - Valongo/Ermesinde; Grande Porto IV – Maia; Grande Porto VI - 
Porto Ocidental; Grande Porto VII - Porto Oriental; Baixo Vouga I; Baixo Vouga II; Cova da Beira; Dão/Lafões I – Viseu; Dão/Lafões II – Vouzela; Dão/Lafões III; Grande Lisboa III - 
Lisboa Oriental; Grande Lisboa I - Lisboa Norte; Grande Lisboa III - Lisboa Central; Grande Lisboa IV – Oeiras; Grande Lisboa VI – Loures; Grande Lisboa V - Odivelas; Grande Lisboa 
VII – Amadora; Grande Lisboa VIII - Sintra-Mafra; Grande Lisboa X - Cacém-Queluz; Lezíria I – Ribatejo; Alentejo Central II. 
c) Auditorias disciplinares ao Instituto Português de Oncologia de  Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E.; Instituto Português de Oncologia  do Porto, Francisco Gentil, E.P.E.; Instituto 
Português de Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil, E.P.E.; Instituto Nacional de Emergência Médica, IP ; Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto; Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa; Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca – Amadora-Sintra, E.P.E.; Instituto Português do Sangue, IP. 
d) Ações inspetivas: Avaliação dos mecanismos de controlo e combate ao desperdício e de prevenção da apropriação indevida de bens de consumo hospitalar; Articulação dos 
estabelecimentos de saúde com os Gabinetes de Medicina Legal (follow-up); Inventariação do património das Administrações Regionais de Saúde no quadro do novo programa 
de Gestão do Património Imobiliário (PGPI); Planeamento das altas clinicas nos estabelecimentos hospitalares do serviço nacional de saúde e a comunicação aos familiares dos 
doentes (follow-up); Aplicação do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto no Novo Quadro Legal das Carreiras Médicas; Avaliação das medidas implementadas, a 
nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da prescrição médica e da utilização racional do medicamento (2ªfase); Acesso aos cuidados de saúde (em cumprimentos da al. 
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f) do artº. 4º, da Lei 41/2007, de 24 de Agosto); Implementação das comissões de controlo de infeção nos estabelecimentos hospitalares públicos e privados; Avaliação da 
existência de planos de emergência nos estabelecimentos hospitalares públicos. 
e) No âmbito da CAF foram selecionadas 6 Ações de Melhoria abrangentes e relevantes (Inf IGAS Nº 440/2011): Sistema de gestão da qualidade; Plano de comunicação; 
Melhorar as ações de avaliação dos processos; Incrementar e avaliar a responsabilidade cívica, social e ambiental; Sistematizar a revisão e a avaliação das relações com as PI; 
Sistematizar a gestão, revisão e avaliação interna. 
f)Entidades visitadas: ACES Grande Lisboa I – Norte; ACES Grande Lisboa II – Oriental; ACES Grande Lisboa III – Central; ACES Grande Lisboa IV- Oeiras; ACES Grande Lisboa V – 
Odivelas; ACES G Lisboa VI – Loures; ACES Grande Lisboa VII - Amadora; ACES Grande Lisboa VIII – Sintra Mafra; ACES Grande Lisboa IX-Algueirão-Rio de Mouro; ACES Grande 
Lisboa X- Cacém- Queluz; ACES Grande Lisboa XI – Cascais; ACES Grande Lisboa XI I– Vila Franca de Xira; ACES do Grande Porto IV,VI, VII, VIII, IX, (Maia, Porto Ocidental e Oriental, 
Gaia e Espinho;  ACES do Baixo Mondego I (Coimbra); Centro Hospitalar do Porto, EPE; ULS Matosinhos, EPE; Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental, EPE; Hospital Garcia de Orta, EPE. 
g) 24 trabalhadores (29,26%) de um universo de 82  frequentaram a seguinte formação: CAGEP – Curso Avançado de Gestão Pública, INA; GERFIP (vários ações) dadas pela 
GERAP/II; Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), Secretaria-Geral do MS; Proteção social dos trabalhadores que exercem funções públicas, Secretaria-Geral do MS; 
formação geral inicial, INA; SIADAP e LVCR para técnicos de RH, INA; Código do Procedimento Administrativo, INA; Workshop para onde vai o nosso dinheiro? Boas práticas na 
preparação do orçamento da saúde, IDEFF; VI Jornadas Universitárias de Neuropsicologia, Universidade de Salamanca; Responsabilidade Financeira dos titulares de cargos 
públicos, INA; Access, STE; Introdução ao controlo financeiro, INA; Código dos contratos públicos na aquisição de bens e serviços, STE e Gestão de projetos, STE. 

Como se pode verificar, todos os objetivos que integraram o QUAR de 2011 foram superados, 
tendo-se, com os resultados alcançados, para os quais contribuiu o forte empenho e 
envolvimento de toda a organização, criando 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 Inspeção-Geral, seja da Tutela, dos Gestores dos 
estabelecimentos de saúde e Dirigentes dos Serviços Centrais, seja de entidades exteriores à 
Saúde, em função dos múltiplos pedidos de intervenção dirigidos à IGAS, bem como do grau de 
adesão e de implementação das recomendações efetuadas e manifestações de apreço/elogios. 

FIGURA 1 – CARACTERIZAÇÃO DOS ELOGIOS RECEBIDOS EM 2011 

 

 

TUTELA

ENTIDADES DO SNS

UNIDADES PRIVADAS DE SAÚDE

UTENTES

ENTIDADES EXTERNAS AO SNS
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

Consciente da importância do sistema de controlo interno, a Inspeção-Geral adota medidas de 
controlo interno nas áreas de ambiente e controlo, estrutura organizacional, atividades 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, atividades 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 atos de gestão, promovendo a eficácia operacional e o 
cumprimento das políticas e objetivos traçados. 

1.2. São efetuados 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. 

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 aspeto 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 perspetiva das ações a 
desenvolver pela IGAS. 

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

1.7. Como se verificou em 2005, o Tribunal de Contas realizou uma ação de auditoria ao sistema 
de controlo interno do SNS que se encontra em fase de finalização. 
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2.1 Na sequência da entrada em vigor da nova lei orgânica, a IGAS aguarda a publicação da 
portaria que fixará a dotação máxima das unidades orgânicas flexíveis e chefias de equipa, 
para proceder à atualização do organigrama. 

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

avaliados todos os colaboradores (100%). 

 
2.3  90,2% dos trabalhadores da IGAS frequentou ações de formação em 2011. 
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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 objeto de análise no âmbito da implementação da 
Common Assessment Framework (CAF), que constitui um dos objetivos 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 objeto 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 Infrações Conexas.  

 
3.9  O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado em 2009, foi objeto 

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, todavia em 2011, procedeu-se à migração para o sistema GERFIP. 

 

4.2. Com a migração para o sistema GERFIP, é possível a integração e consequente cruzamento de 
informação com as áreas de inventário contabilidade e tesouraria. Quanto ao sistema de Gestão 
Documental (GPR) da Quidgest encontra-se a funcionar em plataforma autónoma.   

 
4.3. Os outputs obtidos estão a ser objeto de análise no âmbito da implementação da Common 

Assessment Framework (CAF), que constitui um dos objetivos 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 ativos, por parte de 

terceiros através do controlador de domínio Windows. 

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

backups periódicos. 

 
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. 

 

APRECIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 

Com referência ao ano de 2011, foi realizado um questionário que abrangeu 83,5% do universo 
dos colaboradores da IGAS, tendo em vista a “Caracterização do nível de satisfação dos 
colaboradores” (a escala das respostas foi de 1 a 5). O resultado das respostas apresentou uma 
avaliação, de uma forma genérica, de 4 - muito bom. 

 

GRÁFICO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 
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TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

Sem prejuízo da atividade não programável (ação disciplinar), a IGAS alcançou um grau de 
concretização global do Plano de Atividades de 108% (conforme Quadro 9), medido através da 
comparação entre o número de ações realizadas e planeadas. Para além da execução da quase 
totalidade da atividade (94%) prevista concluíram-se, em contrapartida, mais 21 ações não 
previstas, que correspondem a (13%) das ações realizadas.   

QUADRO 9 – TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES - 2011 

Atividade planeada  
versus  

atividade realizada
 
 

Ações previstas 
no Plano 

Ações não previstas  
no Plano 

Total 
Ações 

concluídas 
 

  
Ações 

previstas 
não  

concluídas  

Taxa de 
execução 

(5/2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Auditorias 23 11 34 27 7 117% 

Inspeções 47 6  53 51 2 109% 

Fiscalizações 51 4 55 55 0 108% 

Auditorias disciplinares 8 0 8 8 0 100% 

Ações de esclarecimento  23 0 23 23 0 100% 

Total 152 21 173 164 9 108% 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

O orçamento de funcionamento corrigido da IGAS para 2011, atingiu o montante de 
3.455.933,00€, tendo-se alcançado uma taxa de execução de cerca 88,7 %, que se apresenta no 
quadro seguinte, com a respetiva despesa desagregada pelas principais rubricas da Classificação 
Económica.   

 

QUADRO 10 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2011 

Classificação  
Económica 

Despesa  
Orçamentada (€) (A) 

Despesa  
executada  (€) 

Taxa de  
execução  (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 3.203.330,00 2.853.557,35 89,1 

Bens e Serviços 204.916,00 172.163,79 84,0 

Outras despesas correntes 12.000,00 12.000,00 100,0 

Bens de Capital 35.687,00 28.912,54 81,0 

Total Geral 3.455.933,00 3.066.633,68 88,7 

(A) Despesa orçamentada após as cativações 

 

AFETAÇÃO REAL DOS RECURSOS HUMANOS 

Como se ilustra no quadro infra, a taxa de execução dos recursos humanos (obtida através da 
comparação dos efetivos existentes no final do ano com os orçamentados e previstos no QUAR 
2011), foi de 87 %. 
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QUADRO 11 – RECURSOS HUMANOS – 2011 

Grupo profissional 
Recursos humanos  

previstos  
Recursos humanos 

(31.12.2011) 
Taxa de Execução 

(3/2)% 

1 2 3 4 

Dirigente Superior 3 3 100,0% 

Dirigente intermédio* 6 5 83,3% 

Inspetor e Técnico Superior 53 42 79,0% 

Assessor Médico ** 1 1 100,0 % 

Técnico de informática 3 3 100,0 % 

Coordenador e Assistente Técnico 21 21 100,0 % 

Assistente Operacional 7 7 100,0 % 

Total 94 82 87,0 % 

* Inclui 4 Chefes de equipa multidisciplinar; ** Em mobilidade interna (requisitado à DGS) 

3.2. ANÁLISE GLOBAL DE EXECUÇÃO 

Conforme se observa no quadro seguinte, a IGAS, no ano de 2011, registou, em termos 
quantitativos, uma atividade desenvolvida/movimento processual muito significativo.  

 

QUADRO 12 – ATIVIDADE GLOBAL DA IGAS - 2011 

Atividade desenvolvida / movimento processual 

M
o

vi
m

e
n

to
 p

ro
ce

ss
u

al
 

Atendimento / Serviço Informativo 1313 

Processos de acompanhamento relativos a entidades privadas e ações de 
fiscalização  

292 

Processos de acompanhamento relativos a entidades públicas 817 

Auditorias * 34 

Inspeções ** 62 

Auditorias disciplinares 9 

Ações pedagógicas de esclarecimento das reclamações com relevância disciplinar 
inseridas no sistema SIM-Cidadão / Número de participantes 

190 

Processos de natureza disciplinar e pré-disciplinar 539 

Processos de contraordenação *** 8  

Processos de apoio à gestão 133 

Se
rv

iç
o

  
Ex

te
rn

o
 Deslocações em serviço externo 494 

Dias de serviço externo 1.423 

Visitas a estabelecimentos 749 

P
e

ça
s 

e
la

b
o

ra
d

as
 Informações 570 

Pareceres 164 

Quesitações (para efeitos de peritagens médicas especializadas) 49 

Peritagens médicas especializadas e pareceres da assessoria médica 222 

Acusações 41 

Relatórios 370 

Recomendações formuladas 1.816 

Ex
p

e
d

ie
n

te
 Documentação entrada objeto de registo 9.758 

Correio eletrónico (e-mail) 5.733 

Ofícios expedidos 5.615 

Telecópias enviadas 553 

Total (soma de controlo) 30.954 

*23 Processos novos e 11 transitados; **59 Processos novos e 3 transitados; *** 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 atividades para 2011 contemplava a realização de 23 ações de auditoria, algumas das 
quais com carácter plurianual2, a que acrescem 11 não previstas inicialmente (vd. nota ao 
quadro 8), perfazendo assim 34 ações a realizar em 2011. Destas, foram concluídas 27, sendo 16 
decorrentes do previsto em plano de atividades, e 11 extraplano, tendo transitado a sua 
conclusão para 2012, 7 ações de auditoria (vd. 2.2. atividades não programadas). 

Na sua globalidade, trataram-se de ações relativas ao acompanhamento e avaliação do controlo 
operacional, aos sistemas e procedimentos de controlo interno nas operações de execução do 
orçamento, à avaliação do desempenho organizacional, à despesa com medicamentos nas 
entidades hospitalares do SNS, à prescrição e dispensa de medicamentos ao abrigo do Despacho 
n.º 20510/2008, à implementação do SIADAP 2 e 3. Concretamente, foi desenvolvida a seguinte 
atividade: 

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

OU POR ESTE TUTELADOS 

Foram desenvolvidas em 2011, as seguintes ações relacionadas com o controlo financeiro sectorial 
exercido nos organismos e serviços do Ministério da Saúde, com particular incidência nas atividades 
de auditoria interna das entidades hospitalares e de supervisão no âmbito do controlo operacional, 
designadamente: 

 Ação de monitorização e controlo da regularização extraordinária de pagamentos a 
fornecedores do sector público administrativo e empresarial e dos deveres de publicitação, 
nos termos do art.º 183º do OE para 2011; 

 Auditoria de acompanhamento da atividade e resultados das Unidades de Auditoria e 
Controlo Interno das ARS do Algarve, I.P. e da ARS do Norte, I.P.; 

 Ação 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 Infrações 
Conexas, em sequência do cumprimento do ponto 1.2 - Recomendação nº 1/2009 do 
Conselho de Prevenção da Corrupção (executada em 2011 e a concluir em 2012); 

 Ação 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 atividade de fiscalização da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, das 
Administrações Regionais de Saúde e dos hospitais do sector empresarial do Estado 
(executada em 2011 e a concluir em 2012). 

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 três auditorias financeiras ao 
exercício de 2010, em duas entidades públicas empresarias, e um instituto público, também 

                                                           
2
 Transitaram de 2010, onze ações abertas nesse ano, concretamente: 

 Uma ação de acompanhamento da atividade e resultados da unidade de auditoria e controlo interno de uma ARS; 

 Sete ações no âmbito da auditoria à despesa com medicamentos nos hospitais do SNS; 

 Duas ações no âmbito da auditoria à implementação do SIADAP 2 e 3; 

 Uma ação de auditoria à prescrição e dispensa de medicamentos ao abrigo do Despacho n.º 20510/2008. 
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incluídas no plano para 2011 do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do 
Estado: 

 Hospital de Magalhães Lemos, EPE (formuladas 45 recomendações); 

 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (formuladas 254 recomendações); 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (ação em fase de 
contraditório - formuladas 124 recomendações). 

Foi emitido um conjunto significativo de recomendações (423), consideradas essenciais ao controlo 
interno, e que serão objeto de acompanhamento da sua execução por parte da IGAS em sede de 
follow-up, em próximos anos económicos. 

O objetivo 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 n.º 5 do art.º 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 detetadas. 

Tendo em conta o vasto âmbito de intervenção nos domínios orçamental, económico, financeiro e 
patrimonial, bem como o complexo universo de atuação 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 atividade 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 
atividade 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. 

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 
ações empreendidas caracteriza-se pela seguinte expressão financeira do universo controlado: 

QUADRO 13 - EXPRESSÃO FINANCEIRA DO UNIVERSO CONTROLADO 

N. º de ações 

Recursos utilizados Universo controlado 

N.º de 
Efetivos 

(ETC) 

Valor dos 
custos diretos 
estimados (*)  

(€) 

Valor da despesa 
controlada 

 
(€) 

Valor da 
receita 

controlada 
(€) 

Total de fluxos 
financeiros 
controlados 

(€) 

Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, IP  

4 29.499,96 40.388.200,28 83.738,29 40.471.938,57 

Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, EPE  

3 18.222,22  45.644.791,00 199.970,00 45.844.761,00 

Hospital de Magalhães Lemos, 
EPE  

2 14.473,48  4.542.697,00 635.603,60  5.178.300,60 

3 9 62.195,66  90.575.688,28 919.311,89 91.495.000,17 

(*) Conforme respetivas informações de planeamento. 
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AUDITORIA DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (AO ABRIGO DO N.º 1 DO ART.º 62.º DA LEI DE 

ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL) 

Em 2011 foi executada uma auditoria de desempenho ao SUCH - Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais, a concluir em 2012, desenvolvida ao abrigo da alínea a) do art. 4º do Decreto-Lei n.º 
275/2007 de 30 de Julho, abrangendo o diagnóstico das condições de organização e funcionamento, 
suas necessidades, constrangimentos e potencialidades, a avaliação do desempenho, através da 
atividade desenvolvida no período 2010-2011, a caracterização dos diversos fatores que 
condicionaram a performance registada e a avaliação da racionalidade económica da respetiva 
atividade. 

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NAS AUDITORIAS (REALIZADAS AO 

ABRIGO DO ART.º 62.º, N.º 2, DA LEO) 

As ações de acompanhamento às recomendações proferidas nas auditorias financeiras e de gestão 
concluídas em anos anteriores têm como objetivo 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.  

Foi realizada uma auditoria de acompanhamento ao cumprimento das recomendações formuladas 
na auditoria ao Sistema de Controlo Interno do Centro Hospitalar do Porto, EPE, apresentando-se no 
quadro seguinte o grau de implementação das recomendações formuladas: 

QUADRO 14 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

 
Grau de Implementação 

Total 
Percentagem 

0 0,25 0,5 0,75 1 0 0,25 0,5 0,75 1 

Ambiente de Controlo e Estrutura Organizacional 1 2 3 1 0 7 14% 29% 43% 14% 0% 

Orçamento e Planeamento 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 0% 100% 

Disponibilidades 2 0 1 1 6 10 20% 0% 10% 10% 60% 

Imobilizado 2 1 2 1 5 11 18% 9% 18% 9% 45% 

Receita e Cobrança 5 4 0 0 2 11 45% 36% 0% 0% 18% 

Aquisição de Bens e Serviços 7 3 3 1 5 19 37% 16% 16% 5% 26% 

Custos com o Pessoal 7 0 1 6 4 18 39% 0% 6% 33% 22% 

Sistemas de Informação 0 1 1 1 0 3 0% 33% 33% 33% 0% 

Prestação de Contas 3 0 0 0 5 8 38% 0% 0% 0% 63% 

 
27 11 11 11 29 89 30% 12% 12% 12% 33% 

 100% 

 

Numa avaliação global, verifica-se que 33% das recomendações efetuadas foram objeto de ações de 
melhoria, e que 30% não foram, de forma evidenciada, objeto de qualquer procedimento ou ação de 
melhoria, sendo que 36% das recomendações foram, em parte acolhidas, com maior ou menor 
profundidade/grau de implementação. 

Na sequência das auditorias ao Sistema de Controlo Interno realizadas em anos anteriores, foi 
igualmente desenvolvido um conjunto adicional de ações 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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QUADRO 15 – PROCESSOS COM APURAMENTO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRAS 

Processos com apuramento de responsabilidade financeiras  

Ano 
do 
RA 

Entidade Auditoria Tipo Factos Natureza dos factos 
Montante 

(€) 

2010 
Hospital Amato 
Lusitano 

n.º 2 art.º 62º Sancionatória 2 
Incumprimentos das normas legais aplicáveis 
em matéria de aquisição de serviços. 

1.511.417,06 

2010 

Centro 
Hospitalar do 
Barlavento 
Algarvio, EPE 

n.º 2 art.º 62º  Sancionatória 3 

Incumprimento das normas legais aplicáveis em 
matéria de aquisição de bens e serviços; 
Contratação de serviços médicos através da 
modalidade de prestação de serviços sem 
cumprimento dos valores/hora de referência e 
sem fundamentação concreta e inequívoca para 
cada situação. 

588.527,66 

2011 
Centro 
Hospitalar do 
Porto, EPE 

n.º 2 art.º 62º  Sancionatória 4 
Incumprimento das normas legais aplicáveis em 
matéria de aquisição de bens e serviços e 
recrutamento de pessoal 

586.306,04 

 

AUDITORIAS À APLICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Foram concluídas duas auditorias ao Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (dirigentes e trabalhadores), 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, ao: 

 Hospital Garcia de Orta, EPE (Almada), tendo-se concluído que no ano de 2009 não foi aplicado 
o SIADAP 3. No ano de 2010, o processo de avaliação do desempenho do SIADAP 3 abrangeu 
991 trabalhadores, embora com alguns constrangimentos e limitações na sua aplicação; 

 Hospital de São Marcos (Braga), onde se averiguou não ter sido implementado o SIADAP 2 no 
ano de 2009, nem em anos anteriores. Constatou-se que tinham sido efetuadas avaliação do 
desempenho de alguns dirigentes intermédios, no âmbito do SIADAP 2. Em 2009, foi efetuado 
um procedimento para aquisição de serviços para implementação do SIADAP 3, tendo 
apresentado o processo de implementação algumas irregularidades. 

 

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 Excelência a Ministra da Saúde, das dez 
medidas para uma gestão mais eficiente do Serviço 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 em 2011, a conclusão das seguintes ações de auditoria: 
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QUADRO 16 – AUDITORIAS À DESPESA COM MEDICAMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SNS 

Entidade 
N.º 

Recomendações 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 10 

Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 6 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra, EPE 5 

Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 81 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 27 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 22 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 64 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 50 

Centro Med. Reab. Região Centro Rovisco Pais 29 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 54 

Instituto Português de Oncologia do Porto, EPE 11 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 24 

Total 383 

 

Estas ações conduziram à elaboração de um relatório síntese, que permitiu retirar, sem prejuízo 
de quaisquer outras produzidas, as seguintes conclusões: 

 Constatou-se a falta de qualidade, atualidade e fiabilidade da informação consolidada, que 
poderá provocar distorções materialmente relevantes nos reportes que são prestados à Tutela. 
Com efeito, e quanto à fiabilidade dos dados refira-se que foram detetadas discrepâncias entre 
os reportes da evolução das compras de medicamentos baseados na informação dos balancetes 
disponibilizados pelas instituições e os valores reais encontrados e relatados por essas mesmas 
instituições; 

 Verificou-se que nem todas as instituições procedem de igual modo aos registos contabilísticos, 
isto é, nem todas efetuam procedimentos de especialização do exercício ao nível das compras, 
podendo ainda cada instituição adotar diferentes procedimentos de registos em sucessivos 
anos; 

 Ao nível das 12 instituições auditadas registaram-se evoluções de compras acima dos 2,8%, no 
CMRRC, CHMT, IOGP e em ambos os IPO, o que conduziu ao não cumprimento da meta 
orçamental imposta para o crescimento da despesa com a farmácia hospitalar; 

 Em termos de variação de consumos de medicamentos entre 2009 e 2010, no conjunto das 
entidades auditadas, observou-se um aumento de 5,3% do ambulatório, que absorve o efeito 
de redução conseguido no internamento, sendo justificado, nomeadamente, como resultante 
da evolução da atividade (aumento do número de utentes no ambulatório); 

 As patologias que apresentaram maior peso, em 2010, nos encargos com medicamentos 
distribuídos gratuitamente em ambulatório, no âmbito das 12 entidades auditadas, foram a 
patologia oncológica, o HIV, a esclerose múltipla, a profilaxia de rejeição aguda de transplante 
crónico e a artrite reumatoide. Assinale-se ainda o peso de “outras patologias”, onde 
geralmente são considerados os encargos com a distribuição gratuita sem suporte legal; 

 Constatou-se um crescimento do número de doentes em regime de ambulatório e a existência 
de patologias que não estão abrangidas por legislação, no que respeita à cedência de 
medicamentos para uso em ambulatório pela farmácia hospitalar, como é o caso da hepatite B; 

 Algumas CFT ainda não se encontram a funcionar em pleno no sentido de determinarem regras 
relativas à racionalização do medicamento, bem como alcançar-se uma melhoria da terapêutica 
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e a sustentabilidade da despesa com o medicamento, e nem sempre existe uma articulação 
operacional efetiva entre os serviços farmacêuticos, as CFT, as Direções Clínicas e os serviços de 
aprovisionamento para melhorar os níveis de eficiência na gestão dos consumos e das compras 
dos medicamentos; 

 Apurou-se que os três medicamentos - etanercept, adalimumab e infliximab - mais dispensados 
no âmbito do Despacho n.º 20510/2008, de 24 de julho, atualmente revogado pelo Despacho 
n.º 18419/2010, de 2 de dezembro, surgem sempre na lista dos 20 medicamentos mais 
consumidos; 

 Os dez medicamentos mais consumidos pelas três entidades da amostra que apresentaram 
maior peso no consumo de medicamentos (CHLC, HUC e CHP, que em conjunto, representam 
69% do total da amostra e cerca de 19% do total de consumos dos hospitais do SNS) são de 
fornecedores exclusivos e maioritariamente de cedência gratuita em ambulatório. 

AUDITORIAS À PRESCRIÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS AO ABRIGO DO DESPACHO N.º 

20510/2008, DE 24 DE JULHO, DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SAÚDE 

O desenvolvimento da ação (dirigida aos mecanismos de controlo na prescrição e 
dispensa/distribuição de fármacos para tratamento de doentes com artrite reumatoide, espondilite 
anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas, 
patologias previstas no Despacho n.º 20510/2008, de 5 de agosto, do Secretário de Estado da 
Saúde) assentou na análise do desempenho registado por diversas entidades (INFARMED, Direção-
Geral da Saúde e Administrações Regionais de Saúde) em função das responsabilidades específicas 
na execução das atribuições que o referido despacho lhes cometia, bem como ao nível de três 
instituições hospitalares, objeto da amostra, na análise do sistema e procedimentos de controlo 
interno instituídos na prescrição e dispensa destes fármacos. Também se contemplou a realização 
de ações de fiscalização em entidades privadas envolvidas neste processo, nomeadamente, para 
averiguação do cumprimento dos requisitos indispensáveis ao funcionamento da sua atividade 
enquanto consulta especializada, nos termos exigíveis pelo próprio despacho. As três entidades 
hospitalares auditadas resumem-se no seguinte quadro: 

QUADRO 17 – ENTIDADES AUDITADAS/N.º RECOMENDAÇÕES 

Entidade N.º Recomendações 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 20 

Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 6 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 0 

 
As suas conclusões permitem aferir que a publicação do Despacho n.º 20510/2008 veio certamente 
permitir uma maior acessibilidade dos doentes com as patologias por ele abrangidas, ao possibilitar a 
prescrição de medicamentos em locais que não apenas os hospitais do SNS, não obstante a sua 
dispensa ser exclusiva através dos serviços farmacêuticos daquelas unidades. Contudo, nunca ficou 
demonstrada a efetiva falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde em corresponder a este tipo 
de procura. 

O principal impacto desta permissão traduziu-se num acréscimo da prescrição e dispensa destes 
medicamentos e do inerente encargo para o Serviço Nacional de Saúde, com a sua despesa a crescer 
gradualmente nos últimos três anos. Porém, nem a publicação do Despacho n.º 18419/2010, de 13 
de dezembro, que o revogou, reforçou os mecanismos de controlo da prescrição e dispensa dos 
referidos fármacos e dos inerentes encargos financeiros. A despesa associada a estes consumos 
permanece, em grande medida, fora do controlo das entidades hospitalares, derivado da livre 
prescrição realizada por entidades privadas. 
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Os instrumentos de controlo que deveriam ter sido implementados, ou não o foram, ou foram-no 
com evidentes limitações, o que prejudicou, a todo o tempo, o cruzamento de informação no 
sentido de permitir não só a avaliação das terapêuticas prosseguidas, como também o eventual 
despiste de situações abusivas, de desperdício ou de fraude.  

Os sistemas e procedimentos de controlo interno instituídos, ao nível das entidades hospitalares do 
SNS, deixaram antever graves lacunas tanto na prescrição, como sobretudo, na dispensa de 
medicamentos a utentes, em particular quando os mesmos provêm de consultas especializadas 
privadas. 

Também no âmbito destas últimas se comprovou o desvirtuamento do conceito associado à 
certificação de consultas especializadas, já que na maioria dos casos inspecionados, houve uma 
reinterpretação do despacho relativamente a alguns dos requisitos requeridos para a prescrição e, 
sobretudo para a administração destes medicamentos. Entre as diversas irregularidades detetadas, 
ficou demonstrado que o acompanhamento dos utentes não é garantido, de todo ou de forma 
satisfatória, atendendo aos efeitos adversos que podem ocorrer, do mesmo modo como acontece 
nas entidades públicas. Aliás, estas constituem mesmo o único meio de assistência a utentes com 
reações adversas, o que à luz destes despachos, não deveria acontecer. 

AUDITORIA AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE UNIDADES PRIVADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELAS 

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 

A auditoria aos licenciamentos de Unidades Privadas de Serviços de Saúde foi realizada através 
de recolha de informação junto das cinco Administrações Regionais de Saúde, I.P., da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) e da Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS). A análise efetuada resultou dos dados agregados e comparados, obtidos através das 
respostas aos formulários dadas por cada umas entidades referidas. 

Em síntese, aferiu-se o seguinte: 

O edifício do novo regime jurídico do licenciamento (abertura, modificação e funcionamento), 
resultante da publicação do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, não está completo. Por 
outro lado, o próprio preâmbulo do diploma prevê a sua revisão no prazo de dois anos, sendo 
que tal prazo já decorreu. 

Efetivamente, a listagem das tipologias, prevista no n.º 4 do art.º 1.º do já referido diploma 
legal, até à data, não foi aprovada. 

Acresce que até à presente data, foram publicadas, apenas, 4 portarias (contendo a definição 
dos requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, aos recursos humanos e às 
instalações técnicas para o exercício de cada atividade): 

 Portaria n.º 268/2010, de 12 de maio (Clínicas ou consultórios dentários); 

 Portaria n.º 615/2010, de 3 de agosto (Centros de Enfermagem); 

 Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto, alterada pela Portaria n.º 1056-A/2010 de 14 de 
outubro (Unidades de Obstetrícia e de Neonatologia); 

 Portaria n.º 1212/2010, de 30 de novembro (Unidades de Medicina Física e de 
Reabilitação). 

As vistorias, monitorização e avaliação (que se prevê que possam ser efetuadas por empresas 
contratadas para o efeito) carecem, igualmente, de regulamentação. A ausência dos demais 
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diplomas regulamentadores inviabiliza a concretização daquelas atividades, bem como uma 
correta aferição das conformidades ou desconformidades, por pessoal com formação adequada. 

A não realização de vistorias inquina, na prática, o procedimento de licença e respetiva validade 
já que não são aferidas, como previsto no art.º 5.º do diploma em causa, as conformidades ou 
desconformidades do pedido, resultando daí que a decisão de licença, prevista no art.º 7.º não 
possa ocorrer de forma expressa, uma vez que tal implica a efetiva realização de vistoria, mas 
antes, vindo a ocorrer, por inação, o deferimento tácito. Mais importante, a qualidade e 
segurança ficam por aferir. 

Embora tenha havido um incremento nos pedidos de licença, obtido em virtude do regime 
simplificado instituído, o procedimento de licença fica ferido materialmente por se cingir a um 
mero procedimento de registo, sem garantia de qualidade e segurança associadas. 

Atentos os números (diminutos) fornecidos, relativos às unidades existentes, julga-se poder 
afirmar sem grande margem de erro, que à data, em Portugal, é desconhecido o número total 
de prestadores de cuidados de saúde privados, quer ao nível regional, quer ao nível central. 

Relativamente ao novo regime jurídico, constata-se, através do gráfico seguinte, que, à exceção 
da ARS Alentejo, todas as outras ARS apresentam um número de pedidos de licenciamento 
superior ao de autorizações concedidas, sendo na ARS Centro que se destaca a maior diferença. 

GRÁFICO 2 – PEDIDOS/LICENCIAMENTOS – DECRETO-LEI N.º 279/09, DE 6 DE OUTUBRO 

 

Dos prestadores conhecidos, é de salientar pela positiva, a adesão ao licenciamento simplificado, 
verificado na área da Medicina Dentária. 

Quanto à informação e registo, os dados obtidos a partir dos agentes envolvidos no processo, 
não coincidem, existindo, a este nível, falhas de articulação e por isso de fiabilidade, conforme 
se pode observar no gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 3 – N.º DE UPS EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS ARS VS. REGISTADAS NA ERS 

 

Com efeito, através do gráfico anterior podemos constatar que em todas as regiões, com 
exceção da região do Alentejo, as UPS registadas na ERS são em número superior às dos dados 
reportados pelas ARS, sendo que a diferença registada na ARS Algarve é apenas de menos uma 
entidade. 

Conclui-se, pois, que o novo regime jurídico veio dar um incremento aos licenciamentos, pondo-
os na ordem do dia e facilitando-os com um regime simplificado, mas quedou-se por uma 
construção incompleta e incapaz de dar resposta satisfatória às exigências das várias áreas da 
saúde, mostrando lacunas e incongruências, as quais, se refletem, a final, na prática das 
entidades responsáveis pela atribuição, monitorização e avaliação, as quais, como se objetiva 
em números e gráficos, não estão articuladas e consonantes. 

E, no que é realizável, como a informação/comunicação automática entre as ARS e a ERS, resulta 
do acima demonstrado, que não funciona de forma integrada. 

Em virtude de, como já dito, o preâmbulo do diploma sob análise, referir que, em nome da 
desejável garantia de qualidade e segurança, o mesmo deverá ser revisto no prazo de dois anos, 
decorrido tal prazo, como já sucede, julgamos dever equacionar-se efetivamente a revisão 
prevista e sequencialmente a completa regulamentação. 

  

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

ARS Norte ARS 
Centro

ARS LVT
ARS 

Alentejo
ARS 

Algarve

1.718

995

1.354

311 264

2.410

1.076

2.044

212 265

-692

-81

-690

99

-1

N.º de UPS existentes na área 
de influência da ARS

N.º de UPS existentes 
registadas na ERS

Diferença ARS vs ERS



 

Em 
func
púb
insp
Ativ
cola
tem

 For
uma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
3 Ass
cuida
inspe
sangu

 

3.4. INSPEÇ

2011,  a  Eq
cionamento, 
lico,  bem  c
peções  temát
idades da IG
boração  po
áticas e dirig

AVALIAÇÃ
QUALIDAD

am alvo de v
a taxa de cob

                     
inale‐se, todavia
dos de saúde for
ções  aos  centros
ue e da interrupçã

9  

ÃO 

quipa  Multid
 as atividad
omo  por  en
ticas e norm
GAS de 2011
ntual  de  2 
gidas predom

ÃO  DAS  MED

DE DA PRESCRI

verificação 2
bertura de 30

FIGUR

                      
, que as ações  in
ram realizadas n
s  privados  que m
ão voluntária da 

 | RELAT

 

5    

2

 

2

 

   

1

disciplinar  d
es e as pres
ntidades  pri
mativas previ
3. Para o efe
elementos 

minantement

DIDAS  IMPLEM

IÇÃO MÉDICA E

4 ACES (no Q
0% dos ACES

RA 2 – DISTRIB

         
nspetivas direcio
o âmbito da Equ
ministram  técnic
gravidez. 

TÓRIO DE ATIVID

 

3

2

 

1

1

de  Inspeção
stações de  s
vadas  integ
istas nas alín
eito, a EMI c
de  outras  e
te às entidad

MENTADAS,  A 
E DA UTILIZAÇÃ

QUAR 2011 ‐
S), cuja distri

BUIÇÃO GEOGR

 

onadas à qualidad
uipa Multidisciplin
cas  de  procriação

DADES 2011 

 
 

  (EMI)  teve
saúde desen
radas  ou  nã
neas a) a m)
contou com 
equipas,  ten
des que integ

NÍVEL  NACIO

ÃO RACIONAL D

‐ OP2‐OE1‐ a
buição geog

RÁFICA DOS AC

de dos atos e se
nar de Fiscalizaçã
o medicamente 

e  como  obj
volvidas por
ão  no  SNS, 
) do capítulo
11 elemento
do  realizado
gram o SNS, 

ONAL,  COM  V

DO MEDICAME

assumiu‐se o
ráfica se apr

CES (2011) 

rviços das unida
ão (EMF), como 
assistida,  ou  nas

jetivo  inspe
r entidades 
designadam

o  III.1.2. do 
os, bem com
o  ações  de 
como sejam

VISTA  A  MEL

ENTO 

 objetivo de 
esenta de se

des privadas pre
foi o caso, entre
s  áreas  dos  tecid

41/107 

cionar  o 
do  setor 
mente  as 
Plano de 

mo com a 
diversas 

m: 

LHORAR  A 

alcançar 
eguida: 

estadoras de 
e outras, das 
dos,  células, 



42/107 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 |  

 

Destacam-se, entre muitas outras, as seguintes desconformidades, plasmadas no relatório de 
síntese global: 

 Inexistência de auditorias clínicas, orientações técnicas ou protocolos clínicos, emitidos ao 
abrigo do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro; 

 Condicionamentos no exercício das competências de controlo e monitorização de órgãos 
dos ACES por não estarem constituídos ou nomeados os seus responsáveis; 

 Ausência de controlo sobre os níveis de prescrição em doentes crónicos; 

 Inexistência de instruções/orientações para permitir ao utente efetuar escolhas informadas 
relativamente aos medicamentos prescritos; 

 Não era realizada, com periodicidade, a reavaliação das situações de atribuição do RECM/O 
(sendo que as aplicações informáticas não permitiam visualizar ou quantificar as alterações 
e anulações desses regimes); 

 A informação extraída do SIARS, em diferentes datas e para o mesmo período de tempo, 
apresentava diferentes valores (os indicadores de produção fornecidos pelas ARS e a 
recolhida nos ACES diferiam em alguns campos); 

 Falta de fiabilidade dos dados primários relacionados com o tipo de consulta, presencial ou 
não presencial; os registos no SINUS dependem, nalguns casos, da discricionariedade do 
utilizador ou da vontade transmitida pelo utente; 

 Verificou-se, nalguns casos, escassez/insuficiência de registos ou de elementos que 
fundamentam a decisão clínica; 

 No tocante à análise do receituário faturado ao SNS, algumas das receitas analisadas não 
continham a assinatura do beneficiário da comparticipação do SNS, podendo ser 
questionada a efetivação do aviamento;  

 Foram, ainda, detetadas receitas faturadas ao SNS em que, apesar do médico prescritor não 
autorizar a dispensa de um medicamento de marca diferente do que prescreveu, tal não 
impediu que os farmacêuticos dispensassem medicamentos de marca diferente. 

Por sua vez, atentos os pontos fracos e as desconformidades apuradas, enumeraram-se 
recomendações e medidas destinadas a colmatá-las, salientando-se: 

 Reforçar e melhorar a infraestrutura tecnológica, bem como a formação e apoio aos 
recursos humanos; 

 Promover junto dos médicos ações de sensibilização quanto à importância dos registos de 
todos os contactos (diretos e indiretos) efetuados pelos utentes, por constituírem a 
primeira e principal base de avaliação da história clínica do utente; 

 Realizar auditorias sistemáticas aos registos clínicos, devendo ser tomadas medidas que 
identifiquem os casos de utentes sem informação clínica e com prescrições sem controlo de 
quantidade; 

 Elaborar normas e orientações técnicas destinadas a executar programas de auditoria à 
qualidade dos registos clínicos, no cumprimento da lei, a serem implementadas pelos 
Conselhos Clínicos; 

 Dotar os ACES dos órgãos e serviços necessários à prossecução dos seus fins, 
designadamente no que toca ao Conselho Clínico (Presidente do Conselho Clínico) e à 
Unidade de Apoio à Gestão (UAG); 
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 Criar uma plataforma informática partilhada pelos médicos, farmácias, ACSS e o centro de 
conferência de faturas para minimizar as situações de prescrição de receituário em 
duplicado, racionalizando o trabalho médico e prevenindo atuações fraudulentas; 

 Integrar os diferentes sistemas informáticos, de modo a que possa ser disponibilizada a 
informação clínica que obste à duplicação de prescrições, sobretudo enquanto associada a 
comportamentos abusivos (emissão e posterior faturação, de receituário, por diferentes 
médicos e locais de prescrição públicos num dia); 

 Em especial, no que respeita a doenças crónicas, a racionalização dos custos deverá ser 
equacionada, considerando na ponderação dos valores de comparticipação do SNS, a 
individualização do doente, a personalização da patologia/ terapêutica que lhe está 
associada e as repercussões que estas poderão ter na sua saúde e correspondente 
acréscimo de custos. 

OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE 

DOENÇA (AÇÃO CONJUNTA COM A INSPEÇÃO-GERAL DO MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL) 

A necessidade de uma perspetiva integrada das causas, processo e controlo da emissão de 
certificados de incapacidade temporária para o trabalho (CIT), quer na vertente clínica quer na 
vertente administrativa, com óbvias repercussões na despesa global do Ministério da Saúde e do 
Ministério da Solidariedade e Segurança Social, determinaram esta ação conjunta, envolvendo, 
para além dos médicos que exercem funções nos estabelecimentos e serviços integrados no 
SNS, no âmbito da prestação de cuidados de saúde primários (ao nível dos ACES), também 
aqueles que, no âmbito do exercício da clínica privada, detêm convenção com a Direção-Geral 
de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE). 

Após análise circunstanciada da informação remetida pela IGMSSS, designadamente o número 
total de CIT emitidos e o valor global do subsídio de doença atribuído por distrito no período 
compreendido entre 2009 e 2010, foram selecionadas e alvo de verificação in loco as unidades 
de cuidados de saúde primários pertencentes aos distritos identificados no quadro seguinte: 

QUADRO 18 – N.º DE CIT VERIFICADOS  

Unidades Distrito População 
Total de CIT 

emitidos no Distrito 
N.º total  

de CIT emitidos 
N.º de CIT 
verificados 

A Aveiro 714 351 84 630 1891 40 

B Braga  848 444 110 723 4698 47 

C Leiria 470 765 40 522 3966 26 

D Lisboa 2 244 045 178 961 5017 124 

E Porto 1 816 045 244 281 3909 101 

F Setúbal 851 898 98 443 3559 47 

6 945 548 757 560 

 

385 

 

Por sua vez, no âmbito da clínica privada convencionada com a ADSE, foram selecionados 114 
CIT, de onde resultaram 1070 dias de baixa, partilhados por 44 utentes, referentes ao período 
compreendido entre janeiro de 2010 e junho de 2011. 
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As referidas ações – tanto no setor público, como privado – sintetizam-se no seguinte: 

 Fortes indícios de emissão de CIT, quer nas unidades de saúde do SNS quer no âmbito da 
clínica privada convencionada com a ADSE, sem evidência de ato/contacto clínico, omissão 
que pode, eventualmente, sugerir a emissão de atestados de complacência; 

 Podendo ainda configurar eventual infração disciplinar do médico atestante, 
consubstanciada na violação de deveres funcionais previstos no Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro, bem como do trabalhador que exerce funções públicas e que, invocando motivo 
de doença, não comparece ao serviço, nos termos do referido diploma; 

 No que se refere ao exercício de clínica privada convencionada (com a ADSE), afigurou-se 
que, na defesa do interesse do Estado, e considerando as desconformidades apuradas, a 
ADSE deveria ponderar, de imediato, a reavaliação dos acordos celebrados com os médicos 
prestadores objeto de intervenção, por se verificar que violaram os deveres de diligência e 
zelo previamente estabelecidos em acordo celebrado com o subsistema de saúde da 
Administração Pública, conduta que poderia constituir fundamento de denúncia e 
igualmente, configurar eventual ilícito criminal, nomeadamente, os crimes de burla e de 
falsificação de documento, previstos e punidos nos termos do Código Penal; 

 A matéria apurada indiciava, igualmente, a existência de situações que poderiam configurar 
eventual violação do Código Deontológico dos Médicos e/ou do seu Estatuto. 

Na sequência, foi proposto:  

 O cumprimento integral dos normativos que regulamentam o Sistema de Certificação de 
Incapacidade Temporária, bem como a criação de mecanismos de controlo interno, em 
cada unidade de saúde, relativamente à emissão/validação dos CIT; 

 A integração/articulação dos sistemas de informação utilizados nas unidades prestadoras 
de cuidados de saúde que integram o SNS, seja ao nível dos cuidados de saúde primários, 
seja hospitalares, com vista à uniformização na recolha e tratamento da informação 
pretendida; 

 A implementação e emissão dos CIT, bem como os correspondentes registos clínicos por via 
eletrónica com caráter obrigatório, impondo a realização de uma consulta prévia associada 
à sua emissão; 

 A articulação e integração dos sistemas de informação utilizados entre as entidades 
intervenientes no processo de emissão e validação dos CIT (área da saúde e da segurança 
social), de forma a prevenir a ocorrência de irregularidades. 

LEVANTAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLO IMPLEMENTADOS NOS ESTABELECIMENTOS PARA 

COMBATER O DESPERDÍCIO E PREVENIR A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS DE CONSUMO DE 

HOSPITALAR 

Enquadrada numa perspetiva de controlo da despesa, a ação assumiu um caráter nacional, 
conforme as linhas de orientação gerais constantes do Despacho Conjunto n.º 10760/2010, de 
20 de junho, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e do Ministério da Saúde 
que preconizam medidas de maior racionalidade, otimização permanente dos níveis de 
eficiência, qualidade do serviço prestado e respeito por elevados padrões de qualidade e 
segurança para as entidades hospitalares integrantes do SNS. 

Face às insuficiências, lacunas e omissões encontradas, destacam-se, entre outras, as 
seguintes recomendações: 
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 A adoção de um guia de combate ao desperdício, conforme estabelecido no Despacho n.º 
10760/2010; 

 A instalação de sistemas de segurança, quer pelo montante dos valores armazenados quer 
para garantir as melhores condições das instalações e produtos; 

 A elaboração ou súmula de orientações que contenham regras de conduta, boas práticas 
que garantam a minimização do desperdício, racionalização do consumo, maior eficiência 
na utilização dos recursos e, simultaneamente, reduzir o impacto ambiental da atividade 
prestada; 

 A adoção de mecanismos e procedimentos com vista a contribuir para um maior controlo 
dos níveis de prescrição e custos associados; 

 A implementação de sistemas de controlo internos aptos a minimizar as causas de 
inutilização, mediante, por exemplo, a revisão, melhoria e adaptação da monitorização e 
controlo, sem prejuízo da responsabilização dos profissionais envolvidos; 

 A implementação de aplicações que permitam a requisição dos pedidos das dietas por via 
eletrónica, por forma a obter informação imediata sobre a imputação das refeições por 
doente, além de potenciar a deteção de eventuais desvios e medir os custos do eventual 
desperdício; 

 Efetuar análises e avaliações periódicas do desperdício com a alimentação, mesmo que se 
recorra a empresas externas, de modo a conseguir melhores condições de negociação para 
os novos contratos de fornecimento, nomeadamente por força da redução de custos. 

Além daquelas recomendações, fruto da experiência colhida neste trabalho e com base nas 
medidas e procedimentos das entidades inquiridas, anexou-se ao relatório final um Guia de 
Combate ao Desperdício, sugerindo-se superiormente a possibilidade de ser criada uma 
plataforma nacional centralizada, tendo por objetivo publicitar a existência e a possibilidade de 
(re)utilização por parte de outros estabelecimentos de material de consumo clínico. 

A APLICAÇÃO DO REGIME DE IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES PREVISTO NO NOVO QUADRO 

LEGAL DAS CARREIRAS MÉDICAS 

O novo enquadramento legal das carreiras médicas levou à realização deste trabalho onde se 
desenhou o quadro de direitos e deveres no que toca aos impedimentos e incompatibilidades 
dos médicos, especificando as formas de contratualização e procedendo a um recenseamento 
dos médicos a desempenharem funções em estabelecimentos hospitalares do SNS. 

A análise da informação prestada sobre o controlo interno denotou alguns pontos fracos: 

 Ao nível da estruturação, da organização e da eficiência dos respetivos serviços/setores 
(RH) e ao grau de intervenção, decisão e responsabilização dos órgãos de gestão dos 
organismos (CA) e, concomitantemente, dos órgãos de direção e gestão clínica; 

 Ao nível dos processos e da casuística, parecendo que os processos (e casos) de acumulação 
de funções (anteriores e, sobretudo, os “novos”), são tramitados num quadro de alguma 
indefinição e/ou ausência de normas e diretrizes claras e inequívocas;  

 E os processos e situações relacionados com o regime de dedicação exclusiva, pelo menos 
nalgumas situações, poderão ter passado a ser descurados, por aparente ou tácita 
aceitação da revogação ou derrogação das normas ao abrigo das quais foram concedidos. 
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No tocante às acumulações, verificou-se: 

 As situações (sinalizadas pelos serviços) de acumulação de funções públicas com outras 
funções públicas ainda envolvem um número apreciável de médicos (1155), na maior parte 
vinculados aos grandes hospitais centrais de Lisboa, Porto e Coimbra, por via da sua ligação 
e função da docência nas faculdades de medicina das respetivas universidades; 

 Encontram-se subavaliadas as situações de acumulação de funções públicas com 
funções/atividades privadas, em regime subordinado, tendo os resultados apurados 
apontado apenas para 563 casos sinalizados/conhecidos; 

 Em contrapartida, para além de terem sido referenciados médicos com vínculo ao SNS 
contratados, em regime de prestação de serviços, pelas entidades a cujos mapas de pessoal 
se encontram vinculados (374), foi apurado um número elevado (3157) de contratos de 
prestação de serviços (em nome individual ou coletivo) com médicos não vinculados às 
entidades contratantes, mas eventualmente a outros organismos, configurando, nalguns 
casos, situações de grande dependência destes contratos, em que o número de 
“prestadores de serviços” é superior ao número dos médicos vinculados.  

 

Sublinhando-se, entre outras, as seguintes considerações: 

 Foram obtidas algumas indicações relevantes, deixando em aberto a questão e a dúvida 
quanto à eventual existência, nalgumas entidades, de acumulações de funções públicas 
com outras funções públicas, mas impropriamente consideradas como acumulações com 
funções privadas; 

 As entidades não dispunham duma base de dados de todos os efetivos médicos que 
permitisse traçar um quadro de acumulações de funções completo e fiável, o que pode 
colocar a necessidade de criar e/ou rever as ferramentas de gestão de RH de modo a que a 
informação uniforme, íntegra e fiável, quer no ambiente (e necessidades) de cada 
organização, quer no contexto regional, quer no âmbito mais alargado do SNS e do próprio 
sistema (recorde-se, na parte pertinente, o memorando de entendimento com a “troika”);   

 A aplicação do novo regime legal não afastou, clara e definitivamente, as situações que 
podem favorecer, em vez da coexistência e concorrência sãs entre os setores, público e 
privado (sentido lato), alguma “promiscuidade” negativa entre os mesmos; 

 Preconizando-se, deste modo, dois tipos de medidas de fundo, visando a 
clarificação/inventariação dos quadros/mapas de todos os efetivos e colaboradores 
médicos dos serviços/estabelecimentos hospitalares do SNS, bem como a normalização e 
transparência dos procedimentos e processos de acumulações de funções, sejam públicas, 
sejam privadas, em regime autónomo ou subordinado.  

A INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE NO QUADRO DO 

NOVO PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO (PGPI) 

Esta ação surgiu na sequência das auditorias realizadas no âmbito do RIAP - Recenseamento dos 
Imóveis da Administração Pública – por esta Inspeção-Geral em anos anteriores. Entretanto, 
com a aprovação do novo Programa de Gestão do Património do Estado (PGPI), coincidindo com 
a ultimação das ditas auditorias, procedeu-se no ano transato à avaliação da regularização das 
situações e do grau de implementação das recomendações emitidas nos relatórios finais 
daquelas ações, bem como o cumprimento das normas contidas no PGPI, pelas cinco 
Administrações Regionais de Saúde e seis Unidades Locais de Saúde. 
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Os resultados apurados permitiram obter uma visão de conjunto sobre o grau de cumprimento 
das disposições e orientações legais sobre o património próprio e de terceiros afeto a essas 
pessoas coletivas de direito público; o cumprimento do disposto nos diplomas que constituem o 
regime jurídico do PGPI; a situação registal e o valor patrimonial envolvido e o grau de 
cumprimento das recomendações efetuadas. 

Destacam-se, entre outras, as seguintes conclusões:  

 A nível nacional o cumprimento das recomendações, apesar de se ter revelado globalmente 
positivo, continua deficitário, em particular no que se refere às ULS da Guarda e do Alto 
Minho;  

GRÁFICO 4 – TITULARIDADE JURÍDICA DOS IMÓVEIS 

 

 Em termos de título, a propriedade é aquele que, em termos globais, tem maior incidência, 
logo seguido das cedências precárias e, por fim, do arrendamento;  

 No total dos imóveis próprios referenciados, apenas se encontra apurado o valor 
patrimonial de cerca de 57%;  

 Apenas as ARS do Norte e do Algarve fixaram como objetivos, para efeitos do SIADAP, o 
cumprimento das obrigações emergentes do PGPI em obediência ao disposto no n.º 5 do 
art. 113.º-A do Decreto-Lei n.º 280/07, de 07 de agosto (disposição aditada pela LOE para 
2011);  

 Nem todas as entidades asseguram a instrução dos processos relativos aos imóveis com as 
respetivas plantas, nem efetuam a consolidação entre o cadastro dos imóveis próprios e o 
seu valor contabilístico, sua valorização e depreciação, faltando, ainda, nalguns casos a 
elaboração de manuais de procedimentos aplicáveis à área do património.  

Face às conclusões obtidas, embora pontualmente se tenham observado discrepâncias nas 
respostas que foram salientadas em sede própria e cujo cabal esclarecimento se solicitou, 
recomendou-se, entre outras, que as entidades procedessem à organização de todos os 
processos de imóveis de uma forma individualizada e na posse das respetivas plantas; que 
diligenciassem para a regularização matricial e registal de todos os imóveis próprios, bem como 
à sua prévia avaliação, à consolidação entre o cadastro destes imóveis e o seu valor 
contabilístico; que se procedesse à elaboração e a aplicação de um manual de procedimentos 
dedicado ao setor do património, assim como à fixação das obrigações decorrentes do regime 
jurídico do PGPI como objetivos do SIADAP. 

 

distribuição   

PRÓPRIOS

ARRENDADOS

AFECTOS

CEDIDOS
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O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE (EM CUMPRIMENTO DA ALÍNEA F) DO ART.º 4º DA LEI N.º 

41/2007, DE 24 DE AGOSTO) 

Dando continuidade às intervenções temáticas relacionadas com o acesso e de acordo com as 
inovações e alterações legislativas operadas, foi realizada uma ação inspetiva através da qual se 
procurou, genericamente, apurar se havia sido dado cumprimento ao disposto na alínea f) do 
art. 4º da Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto – elaboração e publicitação dos relatórios anuais 
sobre o acesso aos cuidados de saúde – conferindo-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, tendo como universo inquirido os 
estabelecimentos hospitalares do SNS. 

Dos resultados obtidos e das principais conclusões formuladas cabe destacar: 

 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 de 
agosto), 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 implementação do Sistema de Referenciação e de Gestão do Acesso à 
Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas Instituições do SNS, designadamente nos 
hospitais, apuraram-se atrasos e constrangimentos de diversa ordem, mais concretamente, 
e em relação ao upgrade efetuado para a nova versão 2.5, 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 respetivos 
Tempos de Respostas Garantidos (TRG), aplicando, tacitamente ou por remissão e 
acolhimento expresso, os TMRG previstos na lei; 

 Em suma, o panorama geral analisado poderia não retratar, ainda, fielmente as diversas 
vertentes da problemática do acesso, previstas nos respetivos relatórios, nem mesmo da 
consolidação da primeira fase da implementação da “carta”, dadas as contingências e 
atrasos verificados no respetivo processo. 
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QUADRO 19 – TOTAL DE CONSULTAS (CHT), POR NÍVEIS DE PRIORIDADE E CONSULTAS FORA DOS TMRG 

 

 

ESTABELECIMENTOS  
HOSPITALARES 

CONSULTAS REALIZADAS EM 2010 

N.º Total Consultas 
(A) 

N.º Total 
Consultas 

Fora TMRG (B) 

% 
B/A 

NÍVEL DE PRIORIDADE 

Total 
Muito 

Prioritária 
(Até 30 

dias) 

Prioritária 
(31 a 60 dias) 

Normal 
(61 a 150 

dias) 

ARS NORTE 

CH DO ALTO AVE, E.P.E. 15.696 8.572 54,61 % 472 1.298 5.354 7.124 

CH DE ENTRE DOURO E VOUGA, E.P.E. 34.645 6.859 19,80 % 377 2.445 24.964 27.786 

CH DO MÉDIO AVE, E.P.E. 18.454 5.868 31,80 % 138 1.059 11.389 12.586 

CH DO PORTO, E.P.E. 30.749 8.071 26,25 % 143 1.285 21.250 22.678 

H JOAQUIM URBANO 163 4 2,45 % 3 15 141 159 

CH DA P. VARZIM/V. CONDE, E.P.E. 8.467 300 3,54 % 28 465 7.674 8.167 

H SÃO JOÃO, E.P.E. 33.160 12.695 38,28 % 213 757 19.495 20.465 

CH DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. 21.488 6.948 32,33 % 99 858 13.583 14.540 

CH DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, 
E.P.E.  

22.929 3.383 14,75 % 134 1.573 17.839 19.546 

CH DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E.P.E.  42.626 18.041 42,32 % 399 1.544 22.642 24.585 

H DE BRAGA 21.529 12.747 59,21 % 420 1.397 6.965 8.782 

H DE MAGALHÃES LEMOS, E.P.E. 843 0 0,00 % 47 151 645 843 

ULS DO ALTO MINHO, E.P.E. 26.471 11.389 43,02 % 544 2.305 12.233 15.082 

CH DO NORDESTE, E.P.E.  13.259 2.672 20,15 % 55 700 9.832 10.587 

IPO DO PORTO, E.P.E. 2.094 150 7,16 % 18 1.318 608 1.944 

ARS CENTRO 

H INFANTE DOM PEDRO, E.P.E - AVEIRO 13.697 5.832 42,58 %   894 6.971 7.865 

H VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA 1.641 642 39,12 % 3 79 917 999 

H DISTRITAL DE ÁGUEDA 3.902 2.222 56,95 % 9 100 1.571 1.680 

CH COVA DA BEIRA, E.P.E. 851 249 29,26 % 29 80 493 602 

H SANTO ANDRÉ, E.P.E. - LEIRIA 9.882 3.320 33,60 % 142 920 5.500 6.562 

H DISTRITAL DE POMBAL 1.239 231 18,64 % 39 177 792 1.008 

H. CÂNDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA 641 232 36,19 % 3 16 390 409 

HUC, E.P.E. 22.613 2.506 11,08 % 686 1.619 17.802 20.107 

CH DE COIMBRA, E.P.E.  5.406 1.778 32,89 % 37 186 3.405 3.628 

CH PSIQUIÁTRICO DE COIMBRA 222 47 21,17 % 0 16 159 175 

CMR DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS 10 1 10,00 % 1 1 7 9 

H DO A. J. CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 1.934 524 27,09 % 32 261 1.117 1.410 

H DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 4.085 606 14,83 % 15 250 3.214 3.479 

H DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E. 1.010 71 7,03 % 7 120 812 939 

H JOSÉ LUCIANO DE CASTRO - ANADIA 3.395 483 14,23 % 7 254 2.651 2.912 

ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 6.932 1.675 24,16 % 100 672 4.485 5.257 

ARS LISBOA E VALE DO TEJO 

CH MÉDIO TEJO, E.P.E. 17.796 7.799 43,82 % 217 1.988 7.792 9.997 

CH PSIQUIÁTRICO DE LISBOA 934 255 27,30 % 19 139 521 679 

CH DE SETÚBAL, E.P.E. 6.350 2.077 32,71 % 109 927 3.237 4.273 

CH DE TORRES VEDRAS 7.117 355 4,99 % 79 521 6.162 6.762 

CH DE LISBOA NORTE, E.P.E.  25.803 30 0,12 % 1.284 3.022 21.467 25.773 

CH DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. 16.037 4.642 28,95 % 291 1.327 9.777 11.395 

CH DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.  21.822 5.378 24,64 % 208 1.455 14.781 16.444 

H CURRY CABRAL, E.P.E. 7.172 391 5,45 % 172 857 5.752 6.781 

MATERNIDADE ALFREDO DA COSTA 4.195 88 2,10 % 139 1.083 2.885 4.107 

HPP - H DE CASCAIS, DR. JOSÉ DE ALMEIDA 12.113 3.413 28,18 % 118 691 7.891 8.700 

H GARCIA DE ORTA, E.P.E. 7.047 2.934 41,63 % 240 604 3.269 4.113 

H PROF. DR. FERNANDO FONSECA, E.P.E. 7.712 3.324 43,10 % 156 835 3.397 4.388 

H REYNALDO DOS SANTOS - V. F. XIRA 5.996 876 14,61 % 75 679 4.366 5.120 

IPO DE LISBOA, E.P.E. 2.219 83 3,74 % 197 804 1.135 2.136 

I. DE OFTALMOLOGIA DR. GAMA PINTO 2.368 324 13,68 % 2 253 1.789 2.044 

ARS ALENTEJO 

H DO ESPÍRITO SANTO, E.P.E. – ÉVORA 8.920 3.585 40,19 % 104 691 4.540 5.335 

H DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. 6.108 262 4,29 % 62 382 5.402 5.846 

ULS DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E.  7.407 494 6,67 % 3.119 2.364 1.430 6.913 

ULS DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 2.436 538 22,09 % 34 261 1.603 1.898 

ARS ALGARVE 

CH DO BARLAVENTO ALGARVIO, E.P.E. 6.850 3.153 46,03 % 34 406 3.257 3.697 

H DE FARO, EPE 13.291 6.107 45,95 % 115 591 6.478 7.184 

TOTAIS 559.726 164.226 29,34 % 
10.974 42.695 341.831 395.500 

1,96 % 7,63 % 61,07 % 70,66 % 

TOTAIS (2009) 383.644 101.704 26,51 % 6.976 31.409 243.555 281.940 

DIFERENCIAL (2010 - 2009) 176.082 62.522 2,83 % 3.998 11.286 98.276 113.560 
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FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO UTENTE/CIDADÃO EM ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE 

Tendo por base o inquérito nacional às reclamações dos utentes do SNS ocorridas no ano de 
2010, e os elementos extraídos do Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR), a 
IGAS monitorizou o funcionamento dos Gabinetes dos Cidadãos, dos estabelecimentos e 
serviços do SNS, através de uma ação de âmbito nacional, dando particular destaque às 
exposições não registadas, bem como às inseridas, mas não finalizadas. 

Nesta sequência, em 2011, foram realizadas 3 intervenções, de caráter preventivo e pedagógico, 
sendo duas em estabelecimentos hospitalares submetidos ao regime das Parcerias Público-
Privadas (PPP) – Escala Braga e HPP Cascais – e uma terceira no Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, EPE. 

O principal motivo que levou às referidas ações inspetivas prendeu-se, em geral, com a 
necessidade de obter esclarecimentos junto das administrações em geral e dos Gabinetes do 
Utente em particular, sobre o aumento de reclamações de 2009 para 2010 e sobre o facto de 
uma boa parte das reclamações não se encontrar inserida no SGSR e registar-se um apreciável 
número de reclamações que, apesar de inseridas naquele Sistema, não estavam finalizadas. 

Para o efeito, tomou-se conhecimento da organização e recursos humanos afetos aos GU, 
verificou-se a regularidade e a legalidade dos procedimentos, analisou-se o funcionamento e a 
qualidade dos serviços. No total das recomendações destinadas a defender e a salvaguardar os 
legítimos interesses dos utentes, destacam-se a: 

 Publicitação do Gabinete do Utente e do Provedor do Utente, quando houvesse, mediante 
a colocação de cartazes em locais de maior afluência de pessoas e divulgação na página 
principal eletrónica do hospital;  

 A divulgação do livro de reclamações, bem como das caixas de sugestões e impressos 
próprios para a concretização das exposições; 

 O cumprimento integral e escrupuloso dos prazos legais de resposta às reclamações, 
exposições e sugestões dos utentes, em cumprimento do disposto no art. 39.º do Decreto-
Lei n.º 135/99, de 22 de abril. 

A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE/UNIDADES 

LOCAIS DE SAÚDE 

Em 2011 prosseguiram as intervenções sobre a organização e funcionamento das unidades 
funcionais que integram os ACES, procedendo-se ao acompanhamento das recomendações 
formuladas em 4 inspeções anteriores, mediante a elaboração de relatórios de progresso.  

Por sua vez, no decurso do mesmo ano, foram realizadas 5 inspeções subordinadas à 
organização e funcionamento de Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados integradas, 
respetivamente nos: ACES Grande Lisboa X – Cacém/Queluz (UCSP Lusíadas); ACES Grande 
Lisboa III - Lisboa Central (UCSP Santo Condestável); ACES Alentejo Central II (UCSP de Vendas 
Novas); ACES Ave I – Terras de Basto (UCSP de Fafe) e na ULSAM, EPE (UCSP de Valença).  

Em resultado destas ações, detetaram-se insuficiências, lacunas e omissões, cujas 
recomendações se podem resumir no seguinte: 

 Adotar e homologar o regulamento interno do ACES; 
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 Elaborar, afixar e divulgar o organograma da organização e outras informações relevantes 
para os utentes; 

 Proceder ao cadastro e atualização do inventário dos bens móveis e imóveis, em 
conformidade com as exigências previstas na lei, fixando procedimentos relativos à sua 
transferência ou abate; 

 Controlar a entrada, saída e registo dos produtos dos armazéns, bem como a gestão de 
stocks, recorrendo a aplicações informáticas; 

 Adoção de um sistema de gestão e controlo da assiduidade por via biométrica; 

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

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

 Proceder ao tratamento das reclamações em tempo útil pelo Gabinete do Cidadão. 

PLANEAMENTO DAS ALTAS CLÍNICAS NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SNS E A 

COMUNICAÇÃO COM OS FAMILIARES DOS DOENTES (FOLLOW-UP DO PROCESSO N.º 12/2005 – IT) 

A ação visou dar sequência ao trabalho realizado em 2006 (follow-up), tendo como objetivo 
principal proceder à avaliação do planeamento das altas clínicas nos estabelecimentos 
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a comunicação com os familiares dos doentes. 

A reestruturação da anterior Rede de Cuidados Continuados levou à criação da atual Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), criada através do Decreto-Lei n.º 
101/2006, de 6 de Junho, diploma que instituiu nos estabelecimentos hospitalares as equipas de 
gestão de altas (EGA). Entretanto, a criação, constituição e funcionamento das EGA foi 
regulamentada, decorridos cinco anos, após a sua publicação, através do Despacho n.º 
7968/2011, de 24 de maio, da então Ministra da Saúde (publicado no D.R. II Série, n.º 107, de 2 
de junho), por via do qual se estabeleceu que “em cada hospital do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) tem de existir uma equipa de gestão de altas (EGA) e uma equipa intra-hospitalar de 
suporte em cuidados paliativos (EIHSCP)”. 

Os resultados apurados tiveram por base as respostas enviadas por 57 estabelecimentos 
hospitalares, na sequência dos quais se destacam os seguintes:  

 Do universo dos 57 estabelecimentos hospitalares avaliados, 24 referiram não possuir 
orientações/normas escritas, manual ou regulamento sobre os procedimentos a seguir 
quando é concedida alta clínica ao doente;  

GRÁFICO 5 – MOMENTO EM QUE É PROGRAMADA A ALTA HOSPITALAR 

 
Legenda: apenas 17 entidades referiram que a alta hospitalar é programada no dia do internamento, em 27 entidades a alta 
é programada entre as 24 e as 48 horas após o internamento e em 25 entidades a programação é superior a 48 horas. 
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 Relativamente ao número médio de dias que o doente permanece no hospital após a alta, 
23 entidades revelaram desconhecer esse dado; 

 

GRÁFICO 6 – NÚMERO MÉDIO DE DIAS QUE O DOENTE PERMANECE NO HOSPITAL 

 

 Em 24 entidades não se encontravam elaboradas, por parte da EGA, orientações ou normas 
escritas de procedimentos relativas à alta clínica de doentes que necessitem de cuidados 
especiais ou em situação de dependência;  

 Em 28 entidades não eram efetuados registos no processo clínico, com a identificação das 
ações e dos intervenientes da EGA em todo o processo da alta (os doentes que necessitem 
de cuidados continuados integrados, imediatamente após o internamento hospitalar, não 
são sinalizados à EGA, em 7 estabelecimentos hospitalares); 

 A informação respeitante às altas clínicas não era divulgada internamente pelo menos em 2 
entidades - os resultados revelaram que as tecnologias de informação, nomeadamente a 
página eletrónica (intranet) é a ferramenta mais utilizada (25 entidades);  

 A maioria das entidades (48) não elaborava estudos/relatórios/estatísticas que se destinem 
a avaliar o impacto económico-financeiro das matérias abordadas na ação temática, 
designadamente, o custo com o transporte de doentes sem meios próprios de deslocação e 
a insuficiente capacidade de resposta da RNCCI às solicitações da EGA;  

 Os resultados indicaram que o acesso a toda e qualquer informação, por parte dos clientes 
externos – utentes, é efetuado através dos folhetos informativos, embora já se vá 
caminhando para uma divulgação através dos sitos da internet das entidades hospitalares. 

A ARTICULAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM OS GABINETES DE MEDICINA LEGAL  

Foram inquiridos todos os estabelecimentos hospitalares (24) onde se encontrava instalado um 
Gabinete de Medicina Legal (GML), bem como o Instituto Nacional de Medicina Legal. 

Relatada a ação, concluiu-se em síntese o seguinte: 

 Eventual necessidade de rever o Protocolo Genérico de Cooperação no Âmbito dos Serviços 
Médico-Legais e do Serviço Nacional de Saúde, celebrado em 1993, por se encontrar datado 
e porventura desajustado da realidade atual; 

 Os valores debitados ao INML pelos estabelecimentos hospitalares oscilaram entre 
649.542,08€ em 2009, e 350.448,67€ em 2010, assinalando-se um considerável decréscimo;  
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 No que se refere ao cumprimento das recomendações veiculadas pela IGAS em 2009, 6 
estabelecimentos hospitalares afirmaram dispor de protocolo de articulação com o INML 
relativamente à uniformização e generalização dos procedimentos de atendimento das 
vítimas de abuso sexual ou violência, considerando-se, assim, regularizadas todas as 
situações, com exceção do Hospital de Faro; 

 No entanto, 17 entidades afirmaram ainda não dispor daquele protocolo de articulação 
com o INML, muito embora a grande maioria (14) tenha referenciado quais os 
procedimentos instituídos para acautelar essa situação, encontrando-se, assim, 
parcialmente regularizadas/esclarecidas as situações assinaladas em 2009. 

Sendo emitidas as seguintes recomendações: 

 Os Conselhos de Administração das entidades hospitalares devem diligenciar junto do INML 
o pagamento dos serviços prestados e/ou dos bens disponibilizados ou requisitados aos 
GML, em conformidade com o previsto nos respetivos protocolos; 

 O estrito cumprimento da lei em todas as situações de colaboração com as autoridades 
judiciárias, designadamente, mediante a afetação de profissionais do SNS para colaborarem 
na realização de autópsias ou em perícias médico-legais, inclusive quando estabelecidas 
fora do âmbito da relação com os GML; 

 O reforço da articulação entre os Ministérios da Saúde e da Justiça, de forma a garantir a 
realização, atempada e eficaz, de perícias médico-legais e a resposta aos crimes contra a 
liberdade e autodeterminação sexual, em especial quando a ocorrência se verifica fora do 
horário de funcionamento dos GML e das Delegações do INML; 

 Reiterando-se a necessidade da uniformizar e generalizar os procedimentos de 
atendimento das vítimas de abuso sexual ou de violência em todos os estabelecimentos de 
saúde, através de uma articulação protocolada com o INML.  

AÇÃO INSPETIVA NA SEQUÊNCIA DO DESPACHO Nº 10428/2011, DE 18 DE AGOSTO, DO SECRETÁRIO 

DE ESTADO DA SAÚDE, DETERMINANDO O VALOR HORA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 

REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Face à publicação do Despacho n.º 10428/2011, de 18 de agosto, dirigido fundamentalmente à 
revisão dos valores de referência para a contratação de pessoal médico em regime de prestação 
de serviços nas instituições do SNS, foi desencadeada, por solicitação da Tutela, a realização da 
presente ação que não se encontrava prevista em plano de atividades.  

Da análise da informação obtida pelo universo das entidades (56) que, ao tempo, integravam o 
SNS (foram excluídas as parcerias público-privadas), apurou-se que:  

 A maioria ainda não tinha conseguido aplicar tempestivamente o referido despacho, 
invocando, muitas delas, dúvidas, especificidades e razões de ordem contratual 
relacionadas com o pagamento diferenciado conforme o exercício e/ou locais onde são 
prestados os serviços (SU/SUB/VMER/trabalho noturno, aos fins de semana e feriados) e, 
fundamentalmente, com as situações de prestação de serviços cuja contrapartida 
pecuniária não estava indexada ao pagamento de um valor/hora, mas indexada à produção 
(à peça/ato/MCDT);  

 Por via daquelas dificuldades, bem como a existência de cláusulas contratuais que 
impediam a revisão ou denúncia do contrato, sob cominação de cláusula penal, bem como 
o perigo de deixarem de ser prestados serviços médicos reputados essenciais e não 
previstos nas exceções do despacho em referência, consideraram-se como algo prematuros 
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os resultados obtidos e com uma forte possibilidade de serem alterados no curto prazo, 
pelo que foi determinado, por despacho do Ministro da Saúde o desenvolvimento de uma 
nova ação em 2012.  

INSPEÇÃO AO SERVIÇO DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL CENTRAL DO FUNCHAL 

Na sequência de um pedido do SESARAM – Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 
E.P.E. –, ao abrigo de um protocolo previamente estabelecido entre a IGAS e os órgãos de 
governo próprio daquela Região, foi desencadeada uma ação inspetiva ao Serviço de Ortopedia 
do Hospital Central do Funchal (que não se encontrava prevista no plano de atividades) onde se 
apurou um conjunto de insuficiências na organização, funcionamento do serviço, sendo 
recomendado genericamente uma melhoria substancial dos meios e instrumentos de 
comunicação. Por outro lado, foi proposta a remessa à Secção Regional do TC de matéria 
respeitante a irregularidades nas remunerações de um médico que teria acumulado funções e 
remunerações como autarca, propondo-se igualmente a instauração do adequado 
procedimento de natureza disciplinar. Na sequência deste trabalho, o TC realizou a “Auditoria 
ao SESARAM no âmbito da factualidade enunciada no relatório da IGAS” (vide Processo n.º 
9/11 – AUD./FS – relatório n.º 4/2012-FS/SRMTC da Seção Regional da Madeira do TC).  

APLICAÇÃO DO NOVO ESTATUTO DO GESTOR PÚBLICO – DECRETO-LEI N.º 71/2007, DE 27 DE MARÇO 

A natureza, objeto e o âmbito de avaliação da ação referenciada reconduz-se ao processo 
iniciado em 2009 por constituir a última fase desse trabalho. No entanto, desde 2004 que esta 
Inspeção-Geral tem procedido à verificação da regularidade e conformidade do sistema 
remuneratório, benefícios e regalias suplementares atribuídos aos dirigentes dos 
estabelecimentos hospitalares que integram o SNS e os órgãos dirigentes das ARS e SRS, de 
abrangência nacional, contribuindo para o esclarecimento e a regularização dos pagamentos 
efetuados, com vista ao ressarcimento do Estado e das entidades públicas lesadas. 

A partir de 2009, após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, a ação 
passou a versar sobre a aplicação do novo estatuto do gestor público nos estabelecimentos e 
serviços do SNS, bem como na administração indireta do Ministério da Saúde, destinada a 
verificar a conformidade e a concretização prática do novo regime jurídico, na parte respeitante 
às remunerações e outras regalias e benefícios suplementares ao sistema remuneratório.  

Em 2011 a IGAS prosseguiu a ação procurando avaliar a adequação das recomendações 
formuladas às instituições, mas o processo analítico apresentou-se mais complexo e alongado do 
que seria desejável, facto que, aliado ao elevado número de instituições a quem foram pedidos 
esclarecimentos e dados adicionais, constituiu as principais condicionantes da ação. 

Na sequência da avaliação prévia efetuada verificou-se, designadamente, que das 66 entidades 
avaliadas, a maioria não tinha enviado os mapas resumo dos abonos solicitados, situação que 
apenas foi integralmente corrigida no 2.º semestre de 2011. No final do primeiro semestre de 
2011, procedeu-se à audiência prévia das entidades visadas no relatório, cujas respostas foram 
analisadas e objeto de relato no final do ano transato.  

A ação não foi, porém, considerada finalizada, tendo transitado para 2012, em virtude de 
algumas das recomendações carecerem de ser revistas, em face das alterações recentemente 
efetuadas ao estatuto do gestor público, bem como as respetivas implicações ao nível da 
classificação dos estabelecimentos hospitalares do SNS. 
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AÇÃO INSPETIVA RELACIONADA COM A ALEGADA FALTA DE MEDICAMENTOS EM HOSPITAIS PONDO EM 

CAUSA A SAÚDE DE UTENTES 

A ação em referência que não se encontrava prevista em plano de atividades, foi desencadeada 
na sequência de notícias que reportavam a falta medicamentos, material clínico e outros 
produtos de consumo hospitalar que poriam em risco a segurança e bem-estar dos doentes. Ao 
longo de 2011, a IGAS procedeu à audição das ARS e entidades hospitalares do SNS que foram, 
direta ou indiretamente, alvo de denúncias, queixas, exposições ou notícias, contribuindo deste 
modo para a prevenção das situações anteriormente sinalizadas, sensibilizando os serviços para 
um maior rigor e atenção no que se refere à aquisição, gestão e distribuição dos referidos 
produtos, por forma a que a ocorrência de eventuais disfunções não colocasse em causa o 
acesso aos cuidados de saúde pelos utentes.   

PREVENÇÃO E A SINALIZAÇÃO DAS QUEDAS DOS DOENTES EM AMBIENTE HOSPITALAR 

Foi constituído um follow-up de ação desenvolvida em anos anteriores, tendo sido somente 
possível que o questionário relativo àquela ação fosse lançado apenas no início de 2012. No 
entanto, os dados recolhidos já foram tratados e analisados e o relatório final será elaborado em 
2012. 

NO DECURSO DE 2011, A EMI DESENVOLVEU OUTRAS AÇÕES INSPETIVAS EXTRA PLANO DE ATIVIDADES 

QUE TRANSITARAM PARA 2012:  

 Follow-up da ação inspetiva sobre a organização e o funcionamento de serviços de 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, realizada em 2008. Para o efeito, foram promovidas 
diligências junto da DGS (no Departamento da Qualidade em Saúde) e da ACSS 
(Coordenador Nacional do SIGIC). Aquelas diligências e o consequente tratamento e análise 
dos dados e da demais informação, cujos pedidos e respostas apenas se completariam no 
final do ano, levou a que a elaboração do Relatório fosse adiada para 2012;  

 Foi igualmente iniciada uma intervenção direcionada às entidades convencionadas com o 
SNS para o transporte de doentes hemodialisados, cuja extensão e amplitude, expressa em 
cerca de 80-90 centros e clínicas, com um substancial volume de informação a recolher e 
analisar, a que acresciam algumas dificuldades de recolha de dados por parte de algumas 
ARS, abrangendo dados de caracterização e estatística geral por ARS (triénio 2008/2010), 
não permitiram a sua conclusão em 2011, transitando a sua execução para 2012;   

 Ação inspetiva à faturação da despesa com medicamentos apresentada por uma farmácia 
nos anos de 2010 e 2011, desenvolvida a pedido do Departamento Central de Investigação 
e Ação Penal (DCIAP), encontra-se em fase de conclusão.  

 

3.5. FISCALIZAÇÃO 

A IGAS detém competência própria para a fiscalização de Unidades Privadas Prestadoras de 
Cuidados de Saúde (UPPCS), desde 1 de agosto de 2007, pese embora o facto de, entretanto, 
terem sido publicados vários diplomas a conferirem competências em áreas específicas a outras 
entidades. 

É de realçar, todavia, que no que concerne à instauração e instrução de processos de 
contraordenação, bem como do respetivo regime sancionatório, não tendo o legislador 
produzido até à data qualquer diploma de regulamentação, o mesmo não se encontra ainda 
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materializado no ordenamento jurídico e por tal motivo a IGAS não atuou neste âmbito no ano 
de 2011.  

Durante o ano de 2011, a Equipa Multidisciplinar de Fiscalização (EMF) contou com 7 elementos, 
um dos quais com funções de chefia de equipa. 

Assim sendo, através das atividades desenvolvidas pela EMF junto dos operadores privados, com 
o envolvimento institucional de outras entidades competentes, obtiveram-se consideráveis 
ganhos em saúde para a população em geral, verificando-se a quase plena correção de todas as 
não conformidades detetadas, sem prejuízo de uma atuação imediata nos casos de existência de 
perigo para a saúde pública, designadamente, através do encerramento de unidades e da 
suspensão das atividades em causa, bem como da eliminação de dispositivos médicos 
desadequados ou materiais e medicação fora do prazo de validade. 

No que respeita a áreas específicas, cuja participação da IGAS lhe está legalmente conferida ou 
protocolarmente acordada, como sejam da Procriação Medicamente Assistida, da Interrupção 
Voluntária da Gravidez, dos Tecidos e Células e do Sangue, a EMF atuou com as Autoridades 
competentes nas respetivas áreas (caso do CNPMA e da ASST), bem como com o envolvimento 
de profissionais externos especialistas, podendo igualmente afirmar-se que o objetivo 
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. 

As ações inspetivas realizadas abrangeram entidades prestadoras de cuidados de saúde, públicas 
e privadas, em domínios diversos, como sejam: 

a) Inspeção aos estabelecimentos oficiais que realizam IVG (18 estabelecimentos); 

b) Fiscalizações a clínicas e consultórios de Medicina Dentária onde realizam atividade 
médicos aderentes ao Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, em estreita parceria 
com a Ordem dos Médicos Dentistas e com as Autoridades de Saúde (50 estabelecimentos); 

c) Inspeção à implementação do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção 
Associada aos Cuidados de Saúde (PNCI) nos Hospitais Públicos e nas Unidades Privadas de 
Serviços de Saúde com internamento, do território continental (127 estabelecimentos); 

d) Inspeção à implementação, pelos estabelecimentos hospitalares do SNS, do Novo Regime 
Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios (53 estabelecimentos); 

e) Inspeções/Fiscalizações aos Centros de Procriação Medicamente Assistida (públicos e 
privados), em articulação com o CNPMA (10 Centros);  

f) Inspeções a Serviços de Sangue do SNS, em articulação com a ASST (12 Serviços); 

g) Inspeções a Serviços Manipuladores de Tecidos e Células, em articulação com a ASST (8 
Serviços); 

h) Inspeção à implementação, pela DGS, do Programa “Cirurgia Segura Salva-Vidas”; 

i) Fiscalização a 5 estabelecimentos propriedade da mesma entidade privada, com alegada 
prestação de serviços na área da saúde, em colaboração com a ASAE. 

É de mencionar que com as ações inspetivas efetuadas em 2011 aos estabelecimentos oficiais 
para a prática de IVG que ainda não tinham sido objeto de inspeção, completou-se um ciclo que 
teve a duração de três anos, realizando-se, assim, inspeções a todos os referidos 
estabelecimentos, pelo que foi entendido proceder-se a uma análise comparativa do triénio, e 
cuja súmula consta, infra, na parte relativa a esta temática.     



 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 57/107 

 

De realçar, ainda, a realização de uma ação inspetiva, em articulação com a ASST e com o IPS, ao 
Serviço de Medicina Transfusional de uma UPPS, face à ocorrência de um incidente grave, tendo 
sido instaurado, também, um processo de inquérito pela IGAS aos mesmos factos e cujas 
conclusões foram encaminhadas para o Ministério Público. 

Em termos de prevenção, a IGAS, desde a entrada em vigor da LOIGAS, privilegiou uma atuação 
tanto quanto possível abrangente, tendo, por um lado, tratado todas as reclamações recebidas e 
que visavam unidades privadas de serviços de saúde (UPSS), desenvolvendo ações de 
fiscalização aos casos concretos ou procedendo, em função das competências próprias de outras 
entidades, ao seu encaminhamento para tais entidades. 

Para além das já acima mencionadas, acresce referir a realização de ações de fiscalização 
conjuntas com outras entidades, nomeadamente com o INFARMED e com as Autoridades de 
Saúde, a seu pedido. 

Em todas as ações inspetivas em que a vertente clínica dos aspetos a verificar o justificava, e 
cujo número de intervenções se pode observar no quadro seguinte, a IGAS integrou nas 
respetivas equipas, nos termos da alínea l), do n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 275/2007, 
de 30 de julho (LOIGAS), médicos peritos de várias especialidades.  

QUADRO 20 – INTERVENÇÃO DE MÉDICOS PERITOS EM AÇÕES INSPETIVAS REALIZADAS PELA EMF – 2011 

EMF – 2011 

Intervenções de Peritos 

Especialidade N.º de Peritos N.º de Intervenções Periciais % 

Medicina Dentária 21 51 36,4% 

Saúde Pública 39 50 35,7% 

Ginecologia/Obstetrícia 7 28 20,0% 

Embriologista 2 10 7,1% 

Microbiologista 1 1 0,7% 

Total 70 140 100% 

Nota) Acrescem as intervenções periciais efetuadas no âmbito da área Disciplinar mencionadas no presente documento.  

 

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS 

Em 2011, as inspeções incidiram em 18 estabelecimentos oficiais onde se realiza IVG por opção 
da mulher nas primeiras 10 semanas4, abrangendo as 10 entidades que ainda não tinham sido 
inspecionadas, bem como as 8 primeiras alvo de inspeção, na sequência da entrada em vigor da 
Lei n.º 16/2007, de 17/04 e da Portaria n.º 741-A/2007, de 21/06, estas últimas em regime de 
reavaliação uma vez que fora definido que cada estabelecimento deveria ser objeto de ação 
inspetiva pelo menos uma vez de dois em dois anos. 

Com base nos dados oficiais5, em Portugal Continental, existiam 40 estabelecimentos oficiais 
que reportaram a realização de IVG por opção da mulher e que, no seu conjunto, em 2010, 
foram responsáveis pela efetivação de 12.608 IVG ao abrigo da legislação já referida. 

Além daquelas entidades há que ter em conta os hospitais públicos das Regiões Autónomas, 
responsáveis, no ano de 2010, por 338 IVG por opção da mulher, ao abrigo da mencionada al. e) 

                                                           
4 Ao abrigo da alínea e) do art.º 142.º do Código Penal, com a redação que lhe foi introduzida pelo art.º 1º da Lei n.º 16/2007, de 17 
de abril. 
5Relatório dos Registos das Interrupções da gravidez, ao abrigo da Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril, Dados referentes ao período de 
janeiro a Dezembro de 2010, Direção Geral da Saúde, Divisão de Saúde Reprodutiva, Março de 2011, Fonte: site da DGS. www.dgs.pt 
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6.871

18.827

Total IVG realizadas nas entidades 
inspecionadas
Total de IVG realizadas em Portugal 
Continental

6.817 12.862

Total IVG realizadas nas entidades 
inspecionadas
Total de IVG realizadas em Portugal Continental 
(excluindo o privado)

e as duas unidades privadas oficialmente reconhecidas, em Portugal Continental, que no mesmo 
período, realizaram 5.965 IVG ancoradas na mesma alínea. Estas 2 entidades foram igualmente 
objeto de ação fiscalizadora efetuada por esta Inspeção-Geral no ano de 2010. 

GRÁFICO 7 – IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (DADOS OFICIAIS) 

 

No decorrer das ações inspetivas, detetou-se que o número de IVG constantes do relatório da 
DGS relativo ao ano de 2010 não é, na maioria das situações, coincidente com o número 
facultado pelas entidades inspecionadas, resultando, no cômputo das 18 instituições 
referenciadas, um acréscimo de 254 IVG. Assim, resulta que o total nacional, será de 19.165 IVG, 
das quais 6.871 realizadas pelas 18 instituições inspecionadas. 

Tal discrepância assenta em elementos não reportados pelas instituições, à data de 
encerramento por parte da DGS para execução do relatório, ou a dados remetidos pelas 
instituições como sendo IVG por opção da mulher quando, na realidade, não o são.   

Face aos dados mencionados, o número total de IVG realizadas nas instituições visitadas (6.871), 
representa cerca de 36,50% das IVG efetuadas por opção da mulher em Portugal Continental 
(18.827) e cerca de 53,42% do total nacional (12.862), excluindo Regiões Autónomas e privados. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos da Portaria n.º 741-A/2007, de 21/06, constata-se que para os estabelecimentos de 
saúde oficiais não existem exigências no que respeita a reconhecimento de aptidão para a 
realização da IVG como se impõe para as entidades privadas. 

Todavia, de acordo com o estipulado no artigo 13º sob a epígrafe “Organização”, da já referida 
Portaria, compete ao Conselho de Administração do estabelecimento, organizar o Serviço ou 
Departamento de G/O com vista à realização da IVG e estabelecer, sob coordenação das ARS 
competentes, acordos de articulação com os cuidados de saúde primários. 

12.608

338

5.965

Total de IVG realizadas em Portugal 

Total de IVG realizadas no 
privado

Total de IVG realizadas 
nas RA

Total de IVG realizadas 
em Portugal Continental

GRÁFICO 8 – TOTAL IVG REALIZADAS NAS ENTIDADES 

VISITADAS VS. TOTAL DE IVG REALIZADAS EM PORTUGAL 

(EXCLUINDO RA E PRIVADOS) 

GRÁFICO 9 – TOTAL IVG REALIZADAS NAS ENTIDADES VISITADAS 

VS. TOTAL DE IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (EXCLUINDO RA) 

53,42% 
36,50% 
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A informação recolhida permitiu-nos apurar que, no ano de 2010, os estabelecimentos oficiais 
foram responsáveis pela realização de 69% das interrupções voluntárias, cabendo aos 
estabelecimentos oficialmente reconhecidos os restantes 31%, como se pode observar no 
gráfico a seguir. 

GRÁFICO 10 – TOTAL DE IVG REALIZADAS NO SNS VS. TOTAL DE IVG REALIZADAS EM ENTIDADES PRIVADAS 

 
 
Tendo presente os dados do gráfico que antecede, é forçoso concluir que o sistema público, 
apesar da necessidade de reorganização dos serviços que esta prática implicou e da escassez de 
recursos humanos que enfrenta diariamente, face ao elevado número de profissionais que 
exerceu o seu direito à objeção de consciência6, tem procurado dar resposta a esta realidade no 
sentido da realização do aborto seguro. 
A forma como tem respondido a esta nova exigência, com base no que pôde ser observado, não 
é homogénea, já que nem sempre a organização dos recursos é feita através da constituição de 
verdadeiras equipas multidisciplinares para esta atividade, existindo sim, uma disponibilização 
de tempo por parte de alguns profissionais para a sua realização, em instalações que nem 
sempre são exclusivas para a prática da IVG. 

Importa referir que na generalidade das instituições inspecionadas, são apresentados à mulher 
os dois métodos previstos para a IVG (medicamentoso e cirúrgico), todavia, na prática e por 
diversas razões (v.g. carência de recursos humanos, dificuldades logísticas, falta de tempos 
operatórios, menos riscos para a mulher) é privilegiado o método medicamentoso, sem prejuízo 
de ser utilizado o método cirúrgico sempre que haja contraindicação ao método 
medicamentoso, como correção de insucesso desse mesmo método, ou sempre que se revele 
opção fundamental da mulher. 

Assim, na prática, o direito que pela alínea b) do n.º 3 do artigo 16.º da Portaria n.º 741-A/2007, 
de 21/06, é concedido à mulher de opção pelo método a utilizar para realizar a IVG, não está a 
ser garantido. 

A partir de uma amostra aleatória7, foram analisados 571 processos clínicos (8,37%), repartidos 
da seguinte forma:  

 

 

 

 

                                                           
6 Artigo 6º da Lei n.º 16/2007, de 17 de abril 
7 Em suporte de papel 

Total de IVG realizadas 
no privado

Total de IVG realizadas 
no público

Total de IVG realizadas 
em Portugal 

5.965; 31%

13.200; 69%

19.165; 100%



60/107 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 |  

 

QUADRO 21 – N.º DE IVG REALIZADAS EM 2010 (ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS) VS. N.º PROCESSOS ANALISADOS 

No decurso das ações inspetivas foi apurado que, em 4 instituições selecionadas, no decurso do 
ano de 2010, não tiveram lugar quaisquer atos de IVG por opção da mulher, assegurando 
aquelas instituições a IVG através de protocolos com outras entidades, quer públicas, quer 
privadas. Importa referir que o fizeram face à indisponibilidade manifesta, por parte dos 
respetivos corpos clínicos do SGO em efetuar IVG, quer ao abrigo da objeção de consciência 
prevista na lei, quer para a prestação de trabalho complementar associado à realização daquela 
consulta. 

Compilados todos os processos requisitados para análise no âmbito da ação inspetiva verificou-
se que 9 deles não cabiam na amostra (2 por desistência, 4 tinham mais de 10 semanas de 
gestação, 1 por inexistência de gravidez, 1 por falta à consulta e 1 relativo a aborto espontâneo), 
pelo que o número real de processos clínicos com relevância material para tratamento 
estatístico passou a ser de 563.  

Constatou-se, no que se reporta aos processos clínicos analisados, que a sua sistematização era, 
nalguns casos, incipiente, a par de alguma incompletude no que respeita a registos clínicos e a 
documentação que deles deve obrigatoriamente constar, pelo que é necessário proceder à 
revisão dos processos de registo e da sua sistematização e normalização. 

Estabelecimentos 
Inspecionados 

N.º de IVG/2010 
DGS 

N.º de IVG/2010  
Entidades 

N.º de Proc.  
Analisados 

REGIÃO NORTE 

Estabelecimento 1 142 188 26 

Estabelecimento 2 359 412 26 

Estabelecimento 3 86 93 26 

Estabelecimento 4 1 0 0 

Estabelecimento 5 128 172 26 

Estabelecimento 6 496 543 41 

Estabelecimento 7 0 0 0 

Estabelecimento 8 994 1.032 71 

REGIÃO CENTRO 

Estabelecimento 9 107 104 25 

Estabelecimento 10 442 443 31 

Estabelecimento 11 565 571 41 

Estabelecimento 12 86 82 25 

REGIÃO LVT 

Estabelecimento 13 626 609 44 

Estabelecimento 14 0 0 1 

Estabelecimento 15 0 0 0 

Estabelecimento 16 1.476 1.436 108 

REGIÃO ALENTEJO 

Estabelecimento 17 299 287 25 

REGIÃO ALGARVE 

Estabelecimento 18 810 899 55 
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Por outro lado, pela omissão de registos e deficiente organização de alguns dos processos, foi 
igualmente possível constatar que existem procedimentos/regras instituídos legalmente que 
podem não estar, e nalgumas situações não estão mesmo, a ser cumpridos. Desta análise resulta 
a necessidade dos serviços procederem ao cumprimento rigoroso e criterioso do estabelecido na 
Portaria n.º 741-A/2007, de 21/06. 

De realçar que a IVG realizada através do método medicamentoso tem uma expressão muito 
elevada, ao passo que o método cirúrgico é apenas residual, sendo na maioria das situações 
utilizado para resolver complicações decorrentes do método medicamentoso. 

Questionadas as instituições para esta realidade, obteve-se como explicação, por um lado, a 
incapacidade quer logística, quer de recursos humanos para a realização da IVG cirúrgica, e por 
outro, a segurança e a eficácia que o método medicamentoso apresenta, bem como, a 
experiência que existe por parte dos profissionais envolvidos, neste método. 

Com efeito, os serviços têm a sua atividade cirúrgica programada, pelo que, a realização da IVG 
cirúrgica obriga a um esforço complementar, todavia, o direito à realização da IVG através do 
método cirúrgico encontra-se legalmente consagrado, pelo que, os serviços têm de reunir 
esforços no sentido de disponibilizarem aquele método às mulheres. 

Em matéria de instalações verifica-se que existem entidades onde o espaço afeto à consulta de 
IVG é partilhado com outras consultas/exames em simultâneo, acabando por ali se encontrarem 
grávidas e outras mulheres que são acompanhadas nos serviços de G/O e utentes que desejam 
realizar IVG, o que pode criar situações constrangedoras. 

No que concerne ao equipamento resultou que, da análise efetuada às 14 instituições do SNS 
que realizam IVG e da avaliação e pareceres técnicos dos peritos que integravam as equipas 
inspetivas, regra geral, a respetiva consulta dispõe do equipamento mínimo necessário para que 
a IVG seja efetuada em boas condições para a utente. 

Na mesma apreciação encontram-se igualmente abrangidos os blocos operatórios onde, sempre 
que necessário, são efetuadas IVG pelo método cirúrgico, uma vez que aqueles são ou os blocos 
cirúrgicos centrais da instituição ou os blocos do próprio Serviço de G/O e estes encontram-se 
devidamente equipados, como também resulta dos pereceres técnicos emitidos pelos peritos. 

Outro aspeto importante diz respeito ao movimento da consulta, que, de modo geral, não está 
estudado, não se encontrando disponíveis os dados relacionados com recorrências, contraceção 
prévia à interrupção de gravidez, complicações, entre outros. 

Verificou-se, nas entidades revisitadas, que as recomendações efetuadas em 2009 pela IGAS 
foram aceites e, consequentemente, corrigidas algumas das não conformidades encontradas na 
ação inspetiva então efetuada, registando-se uma melhoria significativa. 

ANÁLISE COMPARATIVA DO TRIÉNIO 2008/2010 

Tendo em conta as alterações legislativas na área da saúde reprodutiva, nomeadamente as 
introduzidas pela Lei n.º 16/2007, de 17/04 e Portaria n.º 741-A/2007, de 21/06, que 
determinaram a não punibilidade da interrupção da gravidez efetuada por médico, ou sob a sua 
direção, em estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido e com o consentimento da 
mulher grávida, quando for realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de 
gravidez, importa, agora, fazer uma análise da evolução da prática da IVG em Portugal. 
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Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

18.014

19.222 19.165

Assim, em 2008 e 2010 realizaram-se inspeções aos estabelecimentos oficialmente reconhecidos 
e em 2009, 2010 e 2011 aos estabelecimentos de saúde oficiais, incidindo sobre o número de 
IVG realizadas no ano imediatamente anterior. 

Aquando da publicação da legislação que regula a exclusão da ilicitude nos casos de interrupção 
voluntária da gravidez e apesar da falta de dados oficiais, as estimativas quanto ao número de 
abortos clandestinos realizados anualmente em Portugal apontavam para números na casa dos 
20 mil. 

Uma análise dos dados do triénio 2008/2010 revela que o número de interrupções voluntárias 
da gravidez realizadas, não ultrapassa os números inicialmente previstos. 

Com efeito, e como se pode concluir dos valores apurados, inscritos na tabela que se segue, o 
maior número de IVG realizadas verificou-se em 2009 (19.222), ficando este número um pouco 
abaixo do estimado. 

QUADRO 22 – VARIAÇÃO IVG 2010/2008        GRÁFICO 11 – Nº DE IVG 2008 A 2010 

 

 

 

 

 

 
 

Em 2008/2009, em Portugal realizavam interrupções voluntárias da gravidez 46 entidades, 
sendo três estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos e as restantes 
estabelecimentos de saúde oficiais. Destas, duas localizam-se nas regiões autónomas e 41 no 
continente. As três entidades privadas situam-se no Continente.  

Acresce referir que em 2010 um dos estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos já 
não operava na área da IVG. Mais importa referir que, das entidades oficiais, o Hospital Dr. 
Fernando da Fonseca, EPE, desde a aplicação dos já mencionados diplomas, que referencia as 
mulheres para o privado, através de acordo celebrado para o efeito.  

Também o Hospital Distrital de Santarém, EPE, desde 2009, que adotou o mesmo método, 
igualmente através de um protocolo com a mesma unidade privada.  

 

  

Anos 
Total 
IVG 

Variação 
(%) 

Variação 
(N.º) 

2008 18.014 
  

2009 19.222 6,71% 1.208 

2010 19.165 -0,30% -57 
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12.948; 
67%

301; 
2%

5.973; 
31%

Total de IVG realizadas em Portugal 

Total de IVG realizadas nas RA

Total de IVG realizadas no privado

12.862; 
67%

338; 
2%

5.965; 
31%

Total de IVG realizadas em Portugal 

Total de IVG realizadas nas RA

Total de IVG realizadas no privado

12.390; 
69%

287; 
1%

5.337; 
30%

Total de IVG realizadas em Portugal 

Total de IVG realizadas nas RA

Total de IVG realizadas no privado

    GRÁFICO 12 – IVG/2008   GRÁFICO 13 – IVG/2009        GRÁFICO 14 – IVG/2010 
 

 

 

 

 

 

 

Nos gráficos que antecedem, pode-se constatar que o maior número de interrupções voluntárias 
da gravidez se registou nos estabelecimentos oficiais, porém a entidade onde se realiza o maior 
número de IVG/instituição é um estabelecimento oficialmente reconhecido. 

Com efeito, a entidade privada, efetuou em 2008 - 5.072 IVG; em 2009 – 5.780 IVG e em 2010 – 
5.861 IVG. Contribuem para estes números os protocolos celebrados com instituições 
hospitalares, que segundo as próprias, por falta de recursos humanos e/ou instalações/tempos 
operatórios, recorrem a esta alternativa, por forma a garantirem a efetivação de IVG. 

Verifica-se, que a Madeira e os Açores não seguiram a tendência de Portugal Continental, uma 
vez que nos anos em análise têm-se assinalado aumentos (2008/2009 = 14; 2009/2010 = 37), 
ainda que pouco significativos, comparados com o número total de IVG realizadas. 

Todavia se os dados das RA forem apenas comparados com o total de IVG das regiões em 
apreço, verifica-se um aumento de cerca de 5% em 2008/2009 e um acréscimo de 12% em 
2009/2010. 

 
 

GRÁFICO 15 – IVG REALIZADAS NAS REGIÕES AUTÓNOMAS 
 

 
 

 

 

Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

287
301

338

Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010
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Região Norte Região Centro Região LVT Região Alentejo Região Algarve RA

3.627

2.560

9.793

476
1.271

287

3.904

2.723

10.519

446

1.329

301

4.284

2.455

10.411

287

1.390

338

Ano 2008

Ano 2009

Ano 2010

GRÁFICO 16 – VARIAÇÃO DAS IVG EM 2008/2009 E 2009/2010 (%) 

 

Relativamente ao Continente, pode-se observar no gráfico supra uma diminuição no número de 
interrupções voluntárias da gravidez realizadas em 2009/2010, onde se registou um decréscimo 
de 86 IVG (0,6%), contrariando o registo em 2008/2009, onde se verificou um aumento de 558 
IVG (4,5%). 

 GRÁFICO 17 – N.º DE IVG REALIZADAS POR REGIÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o número de interrupções voluntárias da gravidez por região verifica-se no quadro 
que antecede, que a zona do país onde se realiza o maior número de IVG é a região de Lisboa e 
Vale do Tejo, todavia a grande amplitude que se pode observar, comparativamente com as 
outras regiões, deriva de os estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos se 
concentraram naquela região. 

Nesta análise, não se pode deixar de ter em conta o facto de algumas regiões contribuírem para 
que o número de IVG realizadas se concentrem em Lisboa, uma vez que há instituições que, para 
colmatarem falhas, quer de recursos humanos, quer de instalações, celebraram protocolos com 
uma unidade privada, para referenciarem as utentes da sua área de influência para aquela 
entidade, que exerce a sua atividade em Lisboa. 

IVG/Portugal IVG/RA IVG/privado

4,50%
4,88%

11,92%

-0,66%

12,29%

-0,13%

Variação 09/08 Variação 10/09
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A análise dos dados do triénio 2008/2010 revela que a aposta no planeamento familiar e na 
difusão da informação sobre métodos contracetivos conduziu senão a um decréscimo 
acentuado, pelo menos a uma estabilização da procura da IVG. 

Face ao descrito revela-se da maior importância o incentivo ao planeamento familiar por forma 
a diminuir o risco de uma gravidez indesejada. 

Nesse sentido é fundamental assegurar a escolha de um método eficaz de contraceção após o 
aborto, pelo que a articulação com os cuidados de saúde primários é imprescindível, para que as 
consultas de planeamento familiar se possam realizar, seja nos centros de saúde, seja nos 
hospitais, procurando diminuir desta forma as faltas à consulta.  

É igualmente importante garantir a qualidade da interação técnico-utente, como fator chave na 
prestação de cuidados na IVG, sendo necessário identificar quais as medidas que se consideram 
essenciais para garantir a qualidade dessa prestação de serviços. 

A este propósito importa salientar que a confidencialidade e privacidade, a ausência de juízos de 
valor e respeito pela decisão da mulher, uma comunicação e informação eficaz e competências e 
conhecimentos técnicos, são elementos fundamentais para melhorar a qualidade dos cuidados 
de saúde no âmbito da interrupção voluntária da gravidez. 

Se por um lado é da responsabilidade do estado a proteção da saúde da mulher, por outro as 
exigências das utentes são cada vez maiores, quer em termos de qualidade, quer na prontidão 
de resposta às suas necessidades de saúde, tornando-se necessário implementar uma gestão 
eficaz de recursos humanos capaz de responder aos múltiplos e complexos problemas que a 
área em apreço enfrenta permanentemente, por forma a acautelar um eventual não 
cumprimento da lei. 

A maioria dos registos clínicos traduz uma melhor organização e metodologia de procedimentos 
que anteriormente não se verificava, porém, são ainda reveladores de algumas lacunas nos 
registos que importa corrigir. 

Ainda sobre esta matéria, não será inoportuno realçar que se considera deverem ser instituídos 
mecanismos que permitam detetar e controlar as interrupções voluntárias da gravidez recidivas, 
e que seria de equacionar o pagamento de uma taxa moderadora, que terá um efeito 
moralizador no acesso à IVG, pretendendo-se com isto que esta interrupção não seja vista como 
um método anticoncecional, mas sim como um recurso para resolução de uma situação pontual. 

FISCALIZAÇÕES A CLÍNICAS/CONSULTÓRIOS DE MEDICINA DENTÁRIA ONDE REALIZAM ATIVIDADES 

MÉDICOS ADERENTES AO PNPSO 

A Ação de Fiscalização às Condições de Assepsia e Higio-Sanitárias de Clínicas e Consultórios 
Dentários, prevista no Plano de Atividades e no QUAR da IGAS para o ano de 2011, teve como 
objetivo a fiscalização de condições de assepsia e Higio-sanitárias de clínicas e consultórios 
dentários com especial enfoque naqueles em que médicos aderentes ao Programa Nacional de 
Promoção de Saúde Oral (PNPSO) realizassem atividade, tal como os requisitos legais aplicáveis 
da Portaria nº 268/2010, de 12/05 e do Decreto-Lei nº 279/2009, de 06/10. 

Além do objetivo mencionado no anterior ponto, a ação visou ainda a avaliação da eficiência na 
utilização geral de recursos financeiros do Estado e do Ministério da Saúde no PNPSO, através da 
concentração dos meios de fiscalização da IGAS em clínicas e consultórios aderentes ao “cheque 
dentista”, assegurando uma correta prestação de cuidados de saúde e o respeito pelos 
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requisitos legais aplicáveis por parte deste conjunto de estabelecimentos, com 
responsabilidades acrescidas quer perante o Estado quer perante os beneficiários do Programa. 

A ação, que abrangeu o conjunto de 50 estabelecimentos (clínicas e consultórios de medicina 
dentária), foi realizada em parceria e estreita colaboração com a Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) e com a Autoridade de Saúde territorialmente competente em cada uma das áreas 
geográficas, e contou com a colaboração e o envolvimento de peritos provenientes de ambas, 
que prestaram uma valiosa e insubstituível ação de apreciação e de fundamentação técnicas da 
fiscalização desenvolvida pela IGAS em cada estabelecimento, reforçando as decisões e 
recomendações finais. 

Com base na atividade efetuada pelas equipas de fiscalização no total de 50 estabelecimentos, 
foram abrangidos um total de 67 profissionais aderentes ao PNPSO (em 42 dos 
estabelecimentos integrados na amostra global de 50). 

Relativamente ao “Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral” (PNPSO), conforme Portaria 
nº 301/2009, de 24 de março, foram abrangidos no conjunto desta ação de fiscalização, um total 
de 67 profissionais aderentes. 

De entre as sanções e medidas cautelares impostas na sequência das ações de fiscalização, 
sobressaem 12 casos particulares especialmente gravosos, a que corresponderam as medidas 
seguidamente apresentadas: 

 
GRÁFICO 18 – MEDIDAS SANCIONATÓRIAS LIMITE 

 

A intervenção foi também especialmente importante junto dos profissionais aderentes, tendo 
em conta que o “cheque-dentista” abrange sectores da população especialmente vulneráveis no 
domínio do acesso à prestação dos cuidados de saúde elementares, e que, por isso mesmo, 
deverão ver integralmente satisfeito o seu direito a uma elevada qualidade e padrão médico de 
atuação por parte dos profissionais a quem se possam dirigir neste contexto, incluindo ao nível 
das instalações onde os mesmos realizam tais tipos de atividades na área da saúde oral. 

Como principal mais-valia de toda a ação de fiscalização, resultou uma significativa e profunda 
transformação nas condições de funcionamento (instalações e equipamentos) com impacto 
direto na qualidade da prestação dos cuidados de saúde de alguns estabelecimentos 
fiscalizados, tendo o recurso à aplicação de medidas cautelares e de outras sanções, em 
articulação com as Autoridades de Saúde, sido determinante para esse desígnio, nomeadamente 
através da “inutilização / destruição” de medicamentos fora de prazo e até mesmo da suspensão 
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e encerramento das atividades em saúde desenvolvidas, com eliminação imediata dos potenciais 
riscos para a saúde pública. 

INSPEÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO 

ASSOCIADA AOS CUIDADOS DE SAÚDE (PNCI) NOS HOSPITAIS PÚBLICOS E NAS UNIDADES PRIVADAS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE COM INTERNAMENTO, DO TERRITÓRIO CONTINENTAL 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde 
(PNCI) completou três anos da sua ação em 2010. Considerou-se, por isso, importante proceder, 
tal como previsto, à avaliação intercalar do grau da sua implementação, tanto nas unidades de 
saúde pertencentes ao SNS, como nas pertencentes ao sector privado. 

A ação inspetiva teve por finalidade analisar o nível de consecução dos objetivos e metas 
definidas pelo Grupo Coordenador do PNCI no seu Programa, aprovado em 2007, e o nível de 
cumprimento dos documentos normativos emanados e das atividades propostas pela DGS, aos 
quatro níveis de intervenção: Vigilância epidemiológica; Formação; Elaboração de normas de 
boa prática; Consultadoria e apoio às unidades de saúde, na implementação das propostas do 
Grupo Coordenador do PNCI a nível local.  

O inquérito, elaborado com base no Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Infeção 
(POPCI) divulgado pela DGS em 2007, foi enviado a todos os hospitais públicos e privados com 
atividade de prestação de cuidados de saúde a doentes agudos, dado serem estas instituições 
que apresentam maior probabilidade da ocorrência de infeções associadas aos cuidados de 
saúde, num total de 96 instituições do SNS e 31 entidades do sector privado, tendo sido 
recebidas 83 respostas, 71 de hospitais públicos (HPu) e 12 de hospitais privados (HPr), 
conforme resumo que segue: 

QUADRO 23 – RESPOSTAS RECEBIDAS 

Nº total organismos inquiridos 127 
Nº organismos que responderam 83 
Nº total organismos em falta 40 

Nº organismos públicos inquiridos 96 
Nº organismos públicos que responderam 71 

Nº organismos privados inquiridos 30 
Nº organismos privados que responderam 12 

Nota: A soma dos organismos que responderam, com a dos que o não fizeram, não corresponde ao número total de 
organismos inquiridos, porque algumas instituições responderam através do Centro Hospitalar em que estão 
integrados. 

 
O Quadro que segue, expressa a distribuição geográfica, por ARS, das instituições que foram 
chamadas a participar na presente avaliação. A taxa de respostas foi de 71,8 % dos HPu e 38,7% 
dos HPr. 
 

QUADRO 24 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS HOSPITAIS PARTICIPANTES 

Região de Saúde Total de inquiridos Respostas recebidas Hospitais sem resposta 

ARS Norte       31 20 11 

ARS Centro 25 20 5 

ARS LVT 32 24 8 

ARS Alentejo 5 4 1 

ARS Algarve  3 2 1 

Privados 31 12 19 

TOTAL 127 82 45 
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Os hospitais públicos incluídos na avaliação abrangem um total de 21803 camas, 
maioritariamente situadas na ARSLVT (37,1%), seguindo-se a ARS Norte com 34,3% e a ARS 
Centro com 23,7%. A ARS Alentejo correspondeu a 3,4% e a ARS Algarve com 1,5% das camas. 

Atendendo a que a antiguidade e o estado de conservação das instalações é um fator que pode 
ter influência no surgimento de infeções hospitalares, procurou-se, também, fazer a avaliação e 
caracterização do parque hospitalar quanto ao aspeto específico da antiguidade da sua 
construção, tendo-se obtido os resultados seguintes:  

GRÁFICO 19 – CARACTERIZAÇÃO DOS HOSPITAIS QUANTO À ANTIGUIDADE DE CONSTRUÇÃO 

 

Com base nas respostas ao questionário, observou-se uma significativa variabilidade na 
periodicidade de reuniões do núcleo executivo das CCI, sendo a periodicidade semanal e mensal 
mais frequente nos HPu e a semanal em 5 HPr. Importando, ainda, referir outras periodicidades 
das reuniões que foram indicadas, como sejam a bimestral, a trimestral, em situações urgentes, 
ocasionalmente, mediante necessidades e disponibilidades, as quais se afiguram desadequadas 
para uma Comissão que tem por função a vigilância das infeções associadas aos cuidados de 
saúde e a cujo Núcleo Executivo, em termos genéricos, compete, de acordo com o ponto 3.1. da 
Circular Normativa n.º 18/DSQC/DSC, de 15 de Outubro de 2007, da DGS, a gestão do POPCI. 

QUADRO 25 – PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DO NÚCLEO EXECUTIVO DAS CCI 

Entidades Sem opção Diária Mensal Outra Semanal 

Hospitais Privados 
  

 1 2 4 5 

Hospitais Públicos   
3 5 21 11 31 

  ARS Alentejo    1 3 

  ARS Algarve  1   1 

  ARS Centro 2 1 5 3 9 

  ARS LVT 1 2 13 1 8 

  ARS Norte  1 3 6 10 

 
Também a periodicidade de reunião da CCI nos HPu é muito variável sendo trimestral em 21 
(29,5%) instituições, mensal noutras 21 (29,5%), tendo sido indicado outro tipo de periodicidade 
(semanal, quinzenal, bimensal, quadrimestral, sempre que necessário) em 15 instituições (21% 
dos casos). 4 HPu não indicaram qualquer periodicidade nas reuniões das respetivas CCI.  
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Já nos HPr, em 7 entidades (58%) a frequência das reuniões é trimestral, em 2 (17%) a 
frequência é semestral e noutros 2 é indicada outra periodicidade. É de salientar que num 
hospital privado e em 4 públicos a CCI reúne-se apenas anualmente. 

 

QUADRO 26 – PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DAS CCI 

 
Não indicou 

qualquer opção 
Anual Mensal Outra a) Semestral Trimestral 

Hospitais Privados   1  2 2 7 

Hospitais Públicos 
 4 4 21 15 6 21 

  ARS Alentejo   1 1  2 

  ARS Algarve     1 1 

  ARS Centro 2 1 6 6 1 4 

  ARS LVT 2 3 6 4 2 8 

  ARS Norte   8 4 2 6 

a) Outras periodicidades indicadas4x ano; Bimensal e sempre que necessário; Mediante as necessidades e disponibilidade; Ocasionalmente; 
Quadrimestral; Quando necessário; Quinzenal; Semanal; Semestral e sempre que necessário; Sempre que necessário; Sempre que necessário e 
em situações urgentes. 

 

Numa avaliação feita a quatro anos (2007 a 2010) sobre a realização de vigilância epidemiológica 
(VE) por parte das instituições hospitalares, públicas e privadas, constatou-se, de acordo com as 
respostas recebidas, que, no ano de 2007, dos 71 hospitais que agora responderam ao 
questionário, 21 realizaram estudos de prevalência (IPI) a título individual, número que 
decresceu no ano de 2008, onde só 11 instituições o fizeram. 

Quanto aos hospitais privados, nos anos de 2007 e 2008, nenhum deles realizou este tipo de 
estudos. 

Já nos anos de 2009 e 2010 verificou-se uma realidade substancialmente diferente, uma vez que 
dos HPu que responderam, 63 aderiram em cada um dos anos, o mesmo sucedendo a 7 dos 12 
HPr que participaram nos IPI (Avaliação de Prevalência de Infeção) promovidos pelo PNCI.  

Nos programas de VE dirigidos a populações específicas de risco a participação dos hospitais é 
fraca nos hospitais públicos e praticamente inexistente nos hospitais privados -1 em 12. A taxa 
de participação é ligeiramente superior no programa de VE das infeções da corrente sanguínea. 
Contudo, apesar de 28 HPu referirem a participação neste programa, na base de dados do PNCI 
constam apenas 21 hospitais públicos. 

QUADRO 27 – PARTICIPAÇÃO DOS HOSPITAIS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE VE 

Programa  2007 2008 2009 2010 

HELICS-UCI 9 11% 15+1HPr 19% 16+1HPr 20% 17+1HPr 22% 

HELICS-CIR 10 12% 11 13% 15 18% 16 19% 

VE UCIN 4 5% 10+1HPr 13% 10+1HPr 13% 10+1HPr 13% 

VE INCS 23 28% 24 29% 24+1HPr 30% 28+1HPr 35% 

MES 30+1HPr 37% 37+1HPr 46% 38+3HPr 49% 40+2HPr 51% 

NOTA - MES: Microrganismos Epidemiologicamente Significativos  
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Em 2007, 42,3% dos HPu fazia vigilância epidemiológica de estirpes epidemiologicamente 
significativas (MES). Este número subiu para 56,3% em 2010. Apenas um HPr refere ter um 
programa de VE deste tipo. 

Fontes de Informação para a VE: A informação regular do laboratório é a fonte utilizada 
maioritariamente (88,7%) nos HPu e também nos HPr (7 em 12). Segue-se a informação 
fornecida pelos elos de ligação nos serviços (73% nos HPu e 6 em 12 dos HPr) e a revisão do 
processo clínico pelos enfermeiros de CCI (66,2% e 7 em 12 respetivamente). A notificação pelos 
serviços é pouco utilizada (apenas 22,5% nos HPu e em 3 de 12 HPr). Foram referidas outras 
fontes de informação (28%), nomeadamente outros profissionais (médico de CI, enfermeiros 
chefes e outros enfermeiros, médicos assistentes), Serviços Farmacêuticos, codificação de GDH, 
Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho, Serviço de Gestão e Estatística, Sistemas de 
Informação (SAM, SAPE, SONHO, vigi@ct), registos de alta. 

Utilização de aplicação informática para a VE: Apenas 28% dos HPu e 2 em 12 dos HPr utilizam 
uma aplicação informática, sendo que na maior parte (12 em 20) está ainda em fase de 
implementação. Só em 4 dos 20 hospitais com aplicação informática, esta integra 
automaticamente a informação nas bases de dados dos programas de VE do PNCI. 

QUADRO 28 – UTILIZAÇÃO DE APLICAÇÃO INFORMÁTICA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 N.º hospitais privados N.º hospitais 
privados 

 SIM Não Sim Não 

4.1.3. A CCI utiliza uma aplicação informática para a 
vigilância epidemiológica 

 20 51 2 10 

ARS Alentejo 1 3   

ARS Algarve 1 1   

ARS Centro 3 17   

ARS LVT 5 20   

ARS Norte 10 10   

Se sim, esta aplicação está em:      

4.1.3.1.1. Em fase de implementação …  12 59 4 8 

ARS Alentejo 1 3   

ARS Algarve  2   

ARS Centro 2 18   

ARS LVT 2 23   

ARS Norte 7 13   

4.1.3.1.2. Em fase ativa …      

  14 57  12 

ARS Alentejo  4   

ARS Algarve 1 1   

ARS Centro 3 17   

ARS LVT 5 20   

ARS Norte 5 15   

 

As auditorias realizadas com mais frequência foram as relativas às estruturas e controlo 
ambiental: de 47,8% dos HPu em 2007 para 66,2% em 2010. Nos HPr foi de 1 em 12 em 2007, 
melhorando para 4 em 12 em 2010. Seguem-se as auditorias às precauções básicas de controlo 
de infeção que foram realizadas em 25,4% dos HPu em 2007, tendo atingido 64,8% em 2010. 
Nos HPr evoluiu de 1 em 12 em 2007 para 4 em 12 em 2010. Cerca de 14% de HPu dizem fazer 
auditorias ao reprocessamento de endoscópios e à descontaminação de outro material e 
equipamento (16,9% em 2007 e 28,1% 2m 2010). Nos HPr cerca de um quarto (3 instituições) 
dizem realizar este tipo de auditorias.   

Embora se observe uma evolução positiva de 2007 para 2010, esta não foi significativa em 
relação às práticas associadas a dispositivos invasivos como se pode observar no Quadro 
seguinte. Nos HPr este tipo de auditorias apenas é efetuado em 1 ou 2 hospitais. 
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QUADRO 29 – AUDITORIAS ÀS PRÁTICAS ASSOCIADAS A DISPOSITIVOS/PROCEDIMENTOS INVASIVOS. 

Procedimentos invasivos  2007 2010 

Colocação e manutenção de CVC 11 15,5% 16 22,5% 

Colocação e manutenção de CVP 5 7,0% 12 16,9% 

Colocação e manutenção de VAI 3 4,2% 4 5,6% 

Colocação e manutenção de Algália 13 18,3% 19 26,7% 

Ferida Cirúrgica 7 9,9% 11 15,5% 

 
Um número significativo de hospitais públicos e privados refere ter um Manual de Boas Práticas. 
Contudo, das respostas obtidas, conclui-se que as normas neles contidas são muito variáveis e, 
em muitos casos, em número bastante limitado, verificando-se ainda que as mesmas não 
referem o ano de aprovação. 

O quadro que segue ilustra o número de HPu e HPr que dispõem de Manual de Boas Práticas 
bem como a distribuição dos HPu por ARS. 

QUADRO 30 – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 

  Nº Hospitais Públicos Nº Hospitais Privados 

  Sim Não Sim Não 

  64 7 9 3 

ARS Alentejo 4       

ARS Algarve 2       

ARS Centro 19 1     

ARS LVT 20 5     

ARS Norte 19 1     

 

CONCLUSÕES: 

Em termos globais poderá dizer-se que a análise das respostas dadas pelos HPu e HPr identifica 
insuficiências muito significativas em todos os pontos que fazem parte do questionário de 
avaliação que lhes foi apresentado e que, seguidamente se deixam enunciadas: 

Composição e dinâmica das CCI.  

Verifica-se que as circulares normativas da DGS não estão a ser cumpridas, nomeadamente, no 
que se refere à disponibilização de carga horária aos membros da CCI e elaboração e aprovação 
do POPCI. De um modo geral, as CCI não se sentem apoiadas pelos Conselhos de Administração 
apesar de serem designadas como órgãos da assessoria técnica da Gestão.  

Participação nos programas de VE e auditorias às práticas.  

A participação nos programas de VE é fraca apesar de ser universalmente aceite que a VE é a 
pedra basilar de um programa de controlo de infeção eficaz. Vários fatores contribuem para esta 
situação. Em primeiro lugar, a maioria dos programas é desenvolvido pelos clínicos da área 
(intensivistas, cirurgiões, neonatologistas) e, para além de não haver participação direta das CCI, 
os resultados não são partilhados com elas. Isto identifica um problema mais profundo: a não 
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aceitação das CCI pelos clínicos, ou melhor, a não implantação dos membros do núcleo 
executivo das CCI nos serviços clínicos. 

Ainda no que se refere à VE, as instituições consultadas referiram a utilidade de existir um 
programa informático comum a todos os hospitais, implementado pela DGS, abarcando os 
seguintes aspetos: vigilância de consumo de antimicrobianos, vigilância de microrganismos 
epidemiologicamente significativos, vigilância dos eventos infecciosos em diálise, benchmarking 
entre instituições, informação de retorno dos resultados em tempo útil. Sugerem, igualmente, a 
divulgação em tempo útil de dados nacionais referentes aos diferentes programas de VE 
equacionando a estratificação dos dados. 

Desenvolvimento de recomendações e normas de boa prática. 

Embora um número significativo de hospitais refira possuir manuais de boas práticas, as normas 
neles contidas são limitadas na maioria das situações e não é possível saber o nível de 
implementação das normas nos serviços. 

Formação. 

A formação é dirigida principalmente aos enfermeiros e assistentes operacionais. É muito 
evidente que os médicos e outros grupos profissionais não participam nos programas de 
formação promovidos pelas CCI. Verifica-se ainda que a formação promovida, ao nível da ARS, é 
muito pouco participada pelos profissionais dos hospitais, não tendo qualquer impacto a nível 
das instituições. 

Pareceres técnicos e apoio aos Serviços/Departamentos.  

Também aqui, nem todas as CCI são solicitadas a dar pareceres e desconhece-se se as suas 
decisões são vinculativas. No que se refere aos Serviços Centralizados de Esterilização, pela 
forma como foi formulada a pergunta do questionário, não é possível saber se apenas a parte da 
esterilização está centralizada ou, como é desejável, também o estão as componentes de 
lavagem e desinfeção do material e equipamento (a centralização desta componente faz toda a 
diferença para a segurança do doente). 

Estruturas e infraestruturas de CI relevantes.  

Das respostas obtidas conclui-se que as CCI trabalham isoladas. Não há articulação com o 
Programa Regional de Controlo de Infeção das ARS. Também não existe articulação com os 
diversos níveis de cuidados. No entanto, os doentes movem-se nestes diferentes níveis e a falta 
de comunicação entre eles pode originar problemas graves de transmissão cruzada.   

Avaliação da perceção das CCI relativamente ao apoio da equipa do PNCI na implementação do 
POPCI. 

As respostas a este ponto identificam um problema grave de falta de interlocutor a nível central 
(PNCI/DGS). A não participação nos programas de VE poderá ser também, em parte, devida a 
esta falta de comunicação para a resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas.  

As CCI identificaram a necessidade de atualização das normas existentes no microsite do PNCI 
que datam já de 2004/2005.  

Verifica-se que os Grupos Coordenadores Regionais são inoperantes e não estão a exercer a 
função que lhes foi atribuída. Mesmo sabendo que a nível da ARS Norte e Algarve os GCR estão a 
desenvolver alguma atividade, esta não se reflete nas respostas das CCI as quais não lhe 
reconhecem interesse para o seu trabalho. 
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RECOMENDAÇÕES 

A nível de cada Hospital, é essencial que os CA interiorizem a sua responsabilidade pela gestão 
do POPCI, criando as condições necessárias para que as CCI possam implementar este Programa 
após a sua discussão e aprovação pelo Órgão de Gestão. 

Ao nível das ARS, é essencial que os Programas Regionais de Controlo de Infeção funcionem na 
realidade, conforme estipula a Circular Normativa n.º 18/DSQC/DSC, de 15 de outubro de 2007, 
da DGS onde são indicadas as suas atribuições. 

Será de ponderar que cada ARS deva também ter um papel importante na contratualização com 
os hospitais, condicionando o financiamento aos resultados no Controlo de Infeção. Os 
indicadores para esse efeito necessitam de uma definição muito rigorosa e devem ser realistas, 
sem esquecer que a origem das Infeções Hospitalares (IH) é multifactorial e nem todos os 
fatores são controláveis. Tornar obrigatória a participação dos hospitais nos programas de VE, de 
modo a obter alguns indicadores, pode ser uma hipótese viável.  

É importante que sejam desenvolvidas ações para apoiar as CCI na definição das suas 
prioridades e da sua responsabilidade na prevenção e controlo das infeções adquiridas no 
hospital em consequência dos cuidados prestados. 

INSPEÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO, PELOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SERVIÇO NACIONAL DE 

SAÚDE, DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS  

A IGAS desenvolveu ações inspetivas, nos anos de 2007 e 2008, com o objetivo de avaliar a 
existência, nos estabelecimentos e serviços integrados no SNS, de Planos de Emergência 
Internos e Externos, para fazer face a situações de catástrofe, bem como verificar a capacidade, 
prontidão e adequação desses Planos de Emergência.  

Na ação efetuada em 2009, deu continuidade à temática atrás referida e fez alusão à especial 
atenção que as instituições teriam de dar ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro (que 
entretanto fora publicado), por forma a adaptar a realidade existente às novas exigências em 
matéria de segurança contra incêndios. 

As alterações mais recentes nesta matéria, operadas pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
Novembro e pelas Portarias n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, n.º 64/2009, de 22 de Janeiro e 
n.º 136/2011, de 5 de Abril, acabam por dar corpo à necessidade de um novo regime jurídico de 
segurança contra incêndios em edifícios, uniformizado, como é possível depreender da leitura 
do Preâmbulo do Decreto-Lei, quando se refere o seguinte: 

“A legislação sobre segurança contra incêndio em edifícios encontra-se atualmente dispersa por 
um número excessivo de diplomas avulsos, dificilmente harmonizáveis entre si e geradores de 
dificuldades na compreensão integrada que reclamam. Esta situação coloca em sério risco não 
apenas a eficácia jurídica das normas contidas em tal legislação, mas também o seu valor 
pedagógico (…) Para além disso, verificam-se sérias lacunas e omissões no vasto articulado deste 
quadro normativo.” 

Nesta conformidade entrou em vigor, no dia 1 de Janeiro de 2009, o novo regime jurídico de 
SCIE, regulado pelos diplomas referenciados no ponto anterior, aplicável aos estabelecimentos 
hospitalares por força do disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 3º, conjugado com a alínea e) 
do n.º 1 do artigo 8º, ambos do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 
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Resulta do novo regime, a necessidade de se proceder à avaliação da implementação nos 
estabelecimentos hospitalares do SNS das medidas vertidas nos novos dispositivos legais. 

Nesta consonância a IGAS levou a efeito, em 2011, uma ação inspetiva para aferir da evolução 
da implementação do novo regime jurídico de SCIE que abrangeu todas as instituições 
hospitalares, que integram o SNS (53).  

Nesta fase foram abrangidos somente estabelecimentos hospitalares, pelo que as ULS, que 
integram também centros de saúde, apenas foram questionadas no que diz respeito aos 
hospitais que delas fazem parte. 

 A metodologia aplicável na ação concretizou-se na obtenção de dados através do 
preenchimento, de um questionário em suporte eletrónico, com as questões consideradas 
pertinentes, visando avaliar a realidade existente a nível nacional no SNS, relativamente à 
existência e implementação de Planos de Emergência internos elaborados segundo as normas 
atualmente vigentes, bem como verificar a capacidade e adequação desses mesmos planos.  

A informação recolhida permitiu-nos apurar um total de 63 respostas, no conjunto das 53 
entidades inquiridas, uma vez que algumas das instituições são constituídas por mais de uma 
unidade hospitalar e remeteram as suas respostas de forma individualizada. 

De referir, ainda, que apenas três entidades não responderam ao questionário. 

GRÁFICO 20 – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO (SIM/NÃO) 

 

Pode-se observar no gráfico supra que a maioria das unidades hospitalares respondeu 
afirmativamente a todas as questões, com exceção da pergunta relativamente à realização de 
simulacros. 

Com efeito, no novo contexto do RJSCIE, 30 (45%) das instituições a quem foi remetido o 
questionário e conforme gráfico que segue, responderam que realizam exercícios com o objetivo 
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de teste do referido plano, assim como de treino dos funcionários/colaboradores. Todavia, 50%, 
a que correspondem 33 entidades, não realizam simulacros. 

 

GRÁFICO 21 – SÃO REALIZADOS SIMULACROS, PARA TESTE DO PLANO DE EMERGÊNCIA? 

 

Pretende-se com o novo RJSCIE e no caso concreto dos hospitais, assegurar a operacionalidade 
das instalações, prevenindo a ocorrência de acidentes bem como limitando os seus efeitos em 
caso de ocorrência, garantindo, neste caso, a evacuação célere e eficaz dos utentes e 
funcionários/colaboradores da instituição hospitalar. 

Na região Norte, da análise das respostas rececionadas (17), conclui-se que 11 hospitais referem 
ter implementado todas as medidas de autoproteção, a que corresponde 64% das unidades de 
saúde daquela região, conforme se observa no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 22 – NÚMERO DE HOSPITAIS COM MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO (MA) IMPLEMENTADAS  

(REGIÃO NORTE) 

 

Na região Centro existe um elevado número de hospitais que não implementaram o novo RJSCIE 
na sua totalidade ou parcialmente 

Contudo, algumas das entidades referem que o plano de segurança interno se encontra em fase 
de elaboração ou a sofrer ajustamentos de modo a corresponder ao previsto no novo RJSCIE. 

A centralização de algumas unidades hospitalares, entretanto, levada a efeito, é também 
justificação em alguns casos, para que o PEI não esteja ajustado à realidade. 

Face à informação remetida pelas unidades de saúde, constata-se que na região Centro, como se 
pode observar no gráfico a seguir, apenas 4 hospitais implementaram as oito medidas exigidas 
na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro. 

3; 5%

30; 45%

33; 50%

Não responderam

Sim

Não

11; 64%

2; 12%

2; 12%

1; 6% 1; 6%

8 MA

7 MA

6 MA

2 MA

0 MA



76/107 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 |  

 

GRÁFICO 23 – NÚMERO DE HOSPITAIS COM MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO (MA) IMPLEMENTADAS 
(REGIÃO CENTRO) 

 

Na região LVT e como se pode observar no gráfico seguinte, apenas 22% das entidades 
questionadas implementaram todas as medidas de autoproteção previstas no novo RJSCIE. 

 

GRÁFICO 24 – NÚMERO DE HOSPITAIS COM MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO (MA) IMPLEMENTADAS 

(REGIÃO LVT) 

 

Na região do Alentejo, a maioria dos hospitais cumpre os requisitos exigíveis na legislação em 
vigor. 

Porém, apenas, duas entidades, implementaram todas as medidas de autoproteção previstas no 
artigo 21º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e artigo 198º da Portaria n.º 
1532/2008, de 29 de Dezembro. 

Na região do Algarve, uma das instituições cumpre todas as medidas de autoproteção previstas 
no artigo 21º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, enquanto que a outra apenas 
não implementou duas daquelas medidas. 

Face aos resultados obtidos, após a sua análise, pode-se concluir que a maioria das entidades 
respondeu afirmativamente às questões formuladas, assumindo desta forma, o cumprimento do 
disposto na legislação já referenciada, com exceção da questão relativa à realização de 
simulacros, que obteve resposta negativa por parte da maioria das instituições. 

Acresce dizer que se é verdade que, como resulta do exposto, na maioria dos hospitais se 
encontram implementadas as medidas, não é menos verdade que se nos afigura existir, ainda, 
muito por fazer, face à importância que esta matéria reveste no âmbito da segurança hospitalar 

6; 28%

1; 5%

1; 5%

3; 14%1; 5%
1; 5%

4; 19%

4; 19% 0 MA

1 MA

2 MA

3 MA

5 MA

6 MA

7 MA

8 MA

1; 5% 1; 6%

2; 11%

5; 28%
5; 28%

4; 22%
0 MA

4 MA 

5 MA

6 MA

7 MA

8 MA 



 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 77/107 

 

e para integral cumprimento das normas consagradas nos diplomas em causa, que 
inclusivamente preveem a aplicação de coimas em casos de infração aos neles estipulado. 

Assim sendo, considera-se pertinente que, no futuro, seja efetuada uma reavaliação da 
realidade existente nesta matéria, através da realização de ações inspetivas com deslocação 
efetiva às instituições que venham a ser selecionadas face às respostas agora obtidas.  

Em face do exposto, recomenda-se que as instituições hospitalares desenvolvam esforços no 
sentido de dar cumprimento ao estabelecido nos diplomas acima referidos, quanto à segurança 
contra incêndios, quer elaborando novos planos de emergência internos, caso os mesmos ainda 
não existam, quer adaptando, às novas regras, os que se encontram em vigor. 

INSPEÇÕES/FISCALIZAÇÕES AOS CENTROS DE PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

Compete à IGAS, em articulação com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida 
(CNPMA), a realização de auditorias, inspeções 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 ações encontravam-se previstas no Plano de Atividades desta Inspeção para 2011 e as 
respetivas inspeções/fiscalizações incidiram sobre os centros/estabelecimentos autorizados pelo 
CNPMA, sendo abrangidos todos os centros autorizados não inspecionados nos anos transatos, 
num total de 11, sendo efetivamente possível, a realização de inspeções em dez. 

Para o efeito foram constituídas equipas inspetivas/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 inspeções/fiscalizações. 

A sua realização, conforme o disposto nas alíneas a) e d) do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 
275/2007, de 30/07, a constituição das equipas inspetivas de fiscalização, incluindo os respetivos 
peritos, bem como a elaboração dos documentos de trabalho, resultou da articulação 
institucional legalmente prevista entre o CNPMA e a IGAS.  

Em síntese podemos afirmar que, na generalidade, os estabelecimentos cumprem a lei e os 
requisitos definidos pelo CNPMA e, em caso de não conformidades detetadas, foram acatadas 
todas as medidas corretivas propostas pelas equipas inspetivas, e executadas ou em execução 
faseada, assentando estas, na esmagadora maioria dos casos, na (ausência) de implementação 
de um Sistema de Gestão de Qualidade e (de) Certificação, através do qual se melhorará 
globalmente a atividade. 

As conclusões finais e propostas de melhoria, alteração ou inovação nesta área de atividade em 
saúde, cabem ao CNPMA, de acordo com o Protocolado, sendo certo que este organismo 
considera ser tecnicamente mais correto produzir a análise em cada ano relativa à atividade do 
ano anterior e não ao ano da realização das ações. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA IGAS EM 2011, NA ÁREA DO SANGUE, EM COLABORAÇÃO COM A 

ASST E O IPS 

Em face dos resultados alcançados em 2009 e 2010 e institucionalizada formalmente a 
colaboração existente entre a IGAS e a ASST através da celebração de um protocolo, no dia 25 
de Novembro de 2010, cuja assinatura, a cargo dos seus representantes máximos, teve lugar em 
cerimónia a que também esteve presente S. Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que 
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o reconheceu então como pioneiro na área da saúde e um exemplo de boas práticas pelos 
ganhos em saúde já obtidos em termos de qualidade e segurança, foi, em 2011, dada 
continuidade ao referido projeto e respetivo modelo de cooperação, o qual envolveu igualmente 
o IPS, dadas as suas atribuições e competências no âmbito da Medicina Transfusional. 

A execução temporal e territorial das 9 ações inspetivas desenvolvidas, abrangendo um total de 
12 serviços de sangue do SNS, ocorreu, nos estabelecimentos hospitalares públicos do território 
continental e das regiões autónomas, de acordo com o quadro de síntese que seguidamente se 
insere: 

QUADRO 31 – AÇÕES INSPETIVAS ASST / IGAS / IPS  

 
Este novo ciclo de inspeções a Serviços de Sangue do SNS incidiu especialmente na reavaliação 
de grande parte dos serviços de sangue inspecionados nas anteriores fases das inspeções 
conjuntas desenvolvidas pela ASST, pela IGAS e pelo IPS, tendo em vista a concessão de 
autorizações a serviços de sangue, dando-se assim cumprimento às disposições legais aplicáveis 
neste domínio (v.g., as Diretivas Comunitárias n.º 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho Europeu, de 27 de Janeiro de 2004, n.º 2004/33/CE da Comissão, de 22 de Março de 
2004, n.º 2005/61/CE da Comissão, de 30 de Setembro de 2005 e n.º 2005/62/CE da Comissão, 
de 30 de Setembro de 2005 e legislação que as transpôs para o ordenamento jurídico nacional, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de Julho). 

Das inspeções realizadas em 2011, resultaram, em síntese, quanto ao propósito central das 
ações (decisão da ASST sobre a concessão de autorização, enquanto Autoridade competente 
nesta matéria, nos termos do DL n.º 267/2007, de 24/07): 

a) A concessão de autorizações não condicionadas a 3 estabelecimentos; 

Período da ação 
(2011) 

Região 
Estabelecimentos 

 (Serviços de Sangue) 

14 e 15 de fevereiro Região Autónoma dos Açores Hospital da Horta, EPE 

21 e 22 de março Região Autónoma dos Açores Hospital Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE 

18 de maio Alentejo Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 

19 de maio Algarve Hospital de Faro, EPE 

19 de maio Algarve 
Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve, Dr.ª Laura 
Ayres – Faro 

1 de junho Centro 
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 
 (atualmente integrados no CHUC, EPE) 

3 de junho Lisboa e Vale do Tejo Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

14 e 15 de junho Centro 
Hospital de S. Teotónio, EPE 
(Viseu) 

25 e 26 de outubro Região Autónoma da Madeira 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE 
(SESARAM, EPE) – Funchal 
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b) A concessão de autorizações condicionadas (por períodos de 2 e 3 meses), a outros 3 
estabelecimentos (sendo que num deles em simultâneo à suspensão de colheita de sangue 
em brigadas nas condições existentes à data da ação inspetiva); 

c) A não concessão de autorização para as atividades de processamento de componentes, 
análises de virologia e envio de componentes para outras instituições (sem prejuízo da 
concessão de autorização condicionada a outras atividades), a 1 estabelecimento; 

d) A não concessão de autorização para as atividades de processamento de componentes e 
análise de Imunohematologia aos dadores, e análises de virologia (igualmente sem prejuízo 
da concessão de autorização condicionada a outras atividades), a 1 estabelecimento; e 

e) A suspensão das atividades de análise de dádivas, manutenção da decisão de suspensão das 
atividades de processamento de componentes, realização de testes de rastreio da sífilis e 
controlo de qualidade de componentes expressa no relatório da 1ª inspeção e ainda a 
concessão de autorização condicionada para a execução de colheitas a dadores de sangue, 
a 1 outro estabelecimento. 

Tal como sucedeu nos anos anteriores em resultado de todas as inspeções levadas a cabo neste 
ciclo, 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 setor. 

Para além do seu caráter 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 perspetiva preventiva e pedagógica 
da análise e controlo das atividades inspecionadas, soube ver reconhecida e apreciada a sua 
intervenção pelos Serviços de Sangue abrangidos. 

Para a IGAS, a sua participação nestas ações inspetivas desde o primeiro instante, a sua 
contribuição efetiva no processo de planeamento e de execução das ações, e o próprio valor 
acrescentado daí resultante, quer internamente quer externamente, tem constituído uma mais-
valia importante que credibiliza e dignifica a sua vertente técnica e operacional na área do 
sangue, no seguimento do que vem sendo a sua longa tradição de atuação no setor público da 
Saúde, garantindo sempre rigor e isenção a todos os operadores envolvidos no processo. 

Na esteira do que antecede e a fim de dar cabal cumprimento, quer à legislação comunitária, 
quer nacional, ainda que em outros moldes operacionais resultantes da nova realidade 
institucional introduzida pelas recentes alterações orgânicas no âmbito da autoridade 
competente neste domínio, a IGAS mostra-se inteiramente disponível e preparada para dar 
continuidade à realização das ações inspetivas direcionadas a todos os Serviços de Sangue do 
SNS sujeitos a autorização nos termos da lei e subsequentes avaliações periódicas.  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM A ASST EM 2011 A SERVIÇOS MANIPULADORES DE TECIDOS E CÉLULAS 

Ao longo do ano de 2011, a IGAS colaborou com a autoridade competente da área dos tecidos e 
células – a Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação (ASST) em diferentes 
domínios, nos termos de protocolo de colaboração celebrado entre ambas as instituições e ao 
abrigo do disposto na Lei n.º 12/2009, de 26 de Março: 
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1. Intervenção em 8 inspeções a serviços manipuladores de tecidos e células com atividade no 
território nacional, realizadas pela ASST; 

2. Subscrição de pareceres técnicos de apreciação de planos de ações corretivas e propostas 
de implementação de medidas pelos serviços manipuladores de tecidos e células objeto de 
inspeção pela ASST; 

3. Participação em 2 workshops organizados pela ASST a 19/04/2011 e a 06/07/2011, sobre 
temáticas específicas dos tecidos e células; 

4. Participação no “18º Encontro do Círculo de Peritos de Tecidos, Células e Sangue de Origem 
Humana do PIC/S” numa delegação da ASST; 

5. Participação numa missão internacional inserida no Projeto TAIEX da Comissão Europeia, na 
área da Procriação Medicamente Assistida, por designação da ASST; 

6. Resposta a questionários e troca de informações internacionais com organismos europeus 
(Comissão Europeia), sob orientação da ASST. 

A colaboração desenvolvida seguiu os mesmos princípios orientadores já aplicados em 2010 e 
anos anteriores, tendo constituído um eixo estruturante para a estratégia de visibilidade e de 
afirmação externa da IGAS, quer no plano nacional quer no plano internacional. 

Os resultados alcançados foram globalmente muito positivos, porém, por se tratar de matéria 
confidencial, cabendo a responsabilidade pela sua salvaguarda à ASST, enquanto Autoridade 
Competente, não poderão ser adiantados mais elementos para os presentes efeitos de Relatório 
de Atividades da IGAS de 2011. 

AÇÃO INSPETIVA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA “CIRURGIA SEGURA SALVA-VIDAS” A CARGO DA 

DGS 

Conhecida que foi a adesão da DGS ao Programa “Cirurgia Segura Salva Vidas” da OMS, 
concretizável através de uma check-list denominada “Lista de Verificação de Segurança 
Cirúrgica”, e cujo objetivo visa melhorar a segurança do doente cirúrgico, afigurou-se pertinente 
a realização de uma ação inspetiva com o intuito de avaliar a implementação do referido 
programa por parte dos blocos operatórios portugueses. 

O programa em causa é de adesão recente por parte da DGS, tendo esta entidade emitido a 
Circular n.º 16/DQS/DQCO, de 22 de Junho de 2010, determinando a implementação do referido 
programa pelos blocos operatórios abrangidos, até final de Setembro de 2010. 

Acresce que todas as cirurgias da “Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica”, bem como o 
Apgar Cirúrgico, deverão ser preenchidas na plataforma informática Sistema Integrado de 
Gestão de Listas de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC), disponível no endereço eletrónico 
https://siglic.min-saude.pt, diretamente, ou através da interface com o sistema de informação 
do estabelecimento hospitalar, sendo os respetivos resultados monitorizados e avaliados pela 
DGS, a partir do registo obrigatório no SIGLIC, com publicação de relatórios periódicos, os quais 
obedecerão, para o efeito, a um conjunto de indicadores previamente estabelecidos (e 
constantes do Anexo VI da Circular Normativa em apreço). 

Atendendo a que se pretendia avaliar a implementação do Programa “Cirurgia Segura Salva 
Vidas” lançado em Portugal pela DGS, entidade igualmente competente para a respetiva 
monitorização e avaliação, cujo modelo operacional, altamente diferenciado, se encontrava já 
tecnicamente previsto, direcionou-se a ação em apreço para um controlo de segundo nível, isto 
é, procurando apurar-se junto da DGS o grau de implementação do programa a nível nacional e 

https://siglic.min-saude.pt/
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os respetivos resultados globais, no primeiro ano de monitorização e avaliação, sendo que a data 
de início a considerar era o dia 1 de Outubro de 2010. 

Após esta data, promoveu-se a ação instando-se, então, a referida DGS, nos termos definidos, 
tendo sido obtida resposta de que não tinha sido possível monitorizar nem avaliar a 
implementação do programa em causa, por obstáculos de natureza informática ligados ao 
SIGLIC, já devidamente reportados, que inviabilizavam o preenchimento da “Lista de Verificação 
de Segurança Cirúrgica”, bem como o Apgar Cirúrgico na referida plataforma eletrónica.  

FISCALIZAÇÃO A CINCO ESTABELECIMENTOS PROPRIEDADE DA MESMA ENTIDADE PRIVADA, COM 

ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, EM COLABORAÇÃO COM A ASAE 

Vários inspetores desta Inspeção-Geral participaram numa ação conjunta com a ASAE, com vista 
a fiscalizar cinco estabelecimentos (quatro, mais Sede) com alegada prestação de serviços na área 
da saúde, associados à Nuclitarget, Unipessoal, Ld, ficando a cargo da IGAS as matérias 
relacionadas com a saúde. 

Nas ações desenvolvidas verificou-se que as placas publicitárias exteriores, os estabelecimentos 
possuíam várias identificações, nomeadamente, “NUCLIMED”, “NUCLIVIDA”, “NUCLIFIT”, 
“Reabilitação e Bem-Estar”, “Alívio da Dor, Incontinência, Fisioterapia e Bem-Estar”, sem que 
tivesse sido detetada uma associação imediata à designação “NUCLITARGET” em qualquer dos 
locais.  

De realçar que, pelo menos nos estabelecimentos de Lisboa, fazia-se menção a consultas de 
especialidade, designadamente Fisiatria, Reumatologia e Ortopedia, bem como a publicitação de 
várias técnicas de Fisioterapia. 

Foram identificados os diferentes profissionais que aí estavam a desenvolver atividades, quer na 
área administrativa – comercial, quer na área de saúde, tendo a atuação dos inspetores da IGAS 
incidido em especial sobre os profissionais de saúde que estavam presentes. 

Foi recolhida prova testemunhal e documental nas unidades, suportada quer em declarações 
produzidas pelos profissionais identificados, quer em documentos recolhidos, e ainda, em 
imagens fotográficas obtidas. 

No decurso da ação, foram efetuadas observações in loco que permitiram constatar que estavam 
a ser realizados tratamentos da área de fisioterapia, valência de eletroterapia e “aulas” de 
mobilidade geral, com o envolvimento dos profissionais presentes. 

No total foram identificados 23 profissionais, entre os quais 13 fisioterapeutas (TDT), 7 técnicas 
auxiliares de fisioterapia, 1 rececionista, 1 responsável de loja e 1 relações públicas (como a 
própria se autointitulou) a quem estavam cometidas as funções de responsável por um 
estabelecimento (em Lisboa), que a própria designava de clínica, referindo que o processo de 
licenciamento se encontrava em curso. 

O único grupo profissional presente sujeito ao requisito de titulação nos termos da lei 
correspondia, portanto, ao grupo dos TDT, uma vez que nos vários estabelecimentos visitados 
não estavam presentes outros profissionais de saúde, tal como médicos e enfermeiros. 

Foram apresentadas evidências de titulação profissional das fisioterapeutas através de cédula 
emitida por parte da ACSS, com exceção de 2 que se encontravam a aguardar a sua emissão. 
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Outras observações foram realizadas nos locais, atendendo ao disposto quer no DL nº 279/2009, 
de 6/10 quer na Portaria nº 1212/2010, de 30/11 (atendendo a que se tratava de unidade privada 
de saúde da área da medicina física e reabilitação, nos termos do artigo 2º da Portaria), para 
avaliação do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. 

De acordo com a factualidade apurada, consideraram-se suscetíveis de integrarem presumíveis 
infrações contraordenacionais as seguintes situações na área da saúde, além dos eventuais 
crimes de usurpação de funções, burla e abuso de confiança: 

QUADRO 32 – QUADRO DE INFRAÇÕES (NA ÁREA DA SAÚDE) 

INFRAÇÃO 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

ENTIDADE COMPETENTE 

PREVISÃO PUNIÇÃO 

Falta de evidência de realização do ato de 
consulta médica, precedendo os atos 
complementares de diagnóstico e 
terapêutica. 

Artigo 9º do DL nº 279/2009, de 
6/10 e artigo 10º da Portaria nº 
1212/2010, de 30/11. 

Artigo 16º, nº 1, alínea b), do 
DL nº 279/2009, de 6/10. 

ERS  

Artigo 16º, nº 3, do DL nº 
279/2009, de 6/10. 

Não existência em qualquer local visível ao 
público de indicação com o nome do diretor 
clínico 

Artigo 9º do DL nº 279/2009, de 
6/10 e artigo 5º da Portaria nº 
1212/2010, de 30/11. 

Artigo 16º, nº 1, alínea b), do 
DL nº 279/2009, de 6/10. 

ERS  

Artigo 16º, nº 3, do DL nº 
279/2009, de 6/10. 

Não existência em qualquer local visível ao 
público os procedimentos a adotar em 
situações de emergência 

Artigo 9º do DL nº 279/2009, de 
6/10 e artigo 5º da Portaria nº 
1212/2010, de 30/11. 

Artigo 16º, nº 1, alínea b), do 
DL nº 279/2009, de 6/10. 

ERS  

Artigo 16º, nº 3, do DL nº 
279/2009, de 6/10. 

Não existência em qualquer local visível ao 
público informação sobre os direitos e 
deveres dos utentes 

Artigo 9º do DL nº 279/2009, de 
6/10 e artigo 5º da Portaria nº 
1212/2010, de 30/11. 

Artigo 16º, nº 1, alínea b), do 
DL nº 279/2009, de 6/10. 

ERS  

Artigo 16º, nº 3, do DL nº 
279/2009, de 6/10. 

Falta de evidência de nomeação de direção 
clínica e de disponibilidade efetiva do diretor 
clínico por período não inferior a 4 horas 
diárias. 

Artigo 9º do DL nº 279/2009, de 
6/10 e artigo 13º da Portaria nº 
1212/2010, de 30/11. 

Artigo 16º, nº 1, alínea b), do 
DL nº 279/2009, de 6/10. 

ERS  

Artigo 16º, nº 3, do DL nº 
279/2009, de 6/10. 

Funcionamento de estabelecimento 
prestador de cuidados de saúde sem registo 
na ERS. 

Artigo 45º, nº 2, do DL nº 
127/2009, de 27/05. 

Artigo 51º, nº 2, alínea a), do 
DL nº 127/2009, de 27/05. 

ERS  

Artigo 16º, nº 3, do DL nº 
279/2009, de 6/10. 

Incumprimento de obrigações de afixação no 
estabelecimento da identificação dos 
serviços prestados e da licença. 

Artigo 10º do DL nº 279/2009, 
de 6/10. 

Artigo 16º, nº 1, alínea c), do 
DL nº 279/2009, de 6/10. 

ERS e ARSLVT, IP 

Artigo 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 10.º, 16º, 
nº 3, do DL nº 279/2009, de 
6/10. 

Portaria n.º 1212/2010 de 30/11 

Relativamente ao equipamento “REHAB TENS”, e segundo o entendimento de que o mesmo 
possa constituir “dispositivo médico” nos termos do DL nº 145/2009, de 17/06, poder-se-á estar, 
também, em presença de uma série de “presumíveis infrações” da área de competência do 
INFARMED, a quem compete a fiscalização do cumprimento desse diploma. 

Na área de intervenção da ASAE, foram também detetadas infrações em matéria de regulação 
das atividades económicas, tendo sido tomadas as medidas adequadas para o cabal apuramento 
e comunicação às entidades competentes dos factos apurados.   

Atendendo aos indícios recolhidos no local, à prova testemunhal e à prova documental, 
suscetíveis de constituírem “presumíveis infrações”, foi elaborada comunicação à entidade 
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competente para a instauração, instrução e decisão de eventuais processos contraordenacionais, 
nos termos do nº 3 do art.º 16º do DL nº 279/2009, de 6/10 – ERS.  

Para efeitos da verificação dos pressupostos de licenciamento e requisitos de funcionamento, foi 
remetida comunicação à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP. 

No que respeita à área da disciplina jurídica dos dispositivos médicos, que decorre do DL nº 
145/2009, de 17/06, por se tratar de área exclusiva de intervenção do INFARMED e atendendo 
aos indícios recolhidos, foi igualmente efetuada comunicação àquela autoridade para avaliação 
de “presumíveis infrações”, nos termos do artigo 61º desse diploma. 

Para as demais matérias apuradas, e face à eventual prática dos crimes de “usurpação de 
funções” e de “burla”, designadamente decorrentes de eventual “exercício ilegal de profissão”, 
tanto por TDT, como por auxiliares de fisioterapia, envolvidos na realização de tratamentos de 
fisioterapia (eletroterapia), sem a existência de prévia consulta médica, e do aparente 
aproveitamento da vulnerabilidade de pessoas idosas para aquisição de equipamento e de 
sessões de tratamento, através de aliciamento e “ofertas”, foram os factos participados ao 
Ministério Público. 

Face “discussão” da autonomia para diagnóstico funcional por parte de Fisioterapeutas, de forma 
independente, sem necessidade de prescrição médica, solicitaram-se tomada de posições à 
Ordem dos Médicos/Colégio da Especialidade de Fisiatria e ao Sindicato das Ciências e 
Tecnologias da Saúde. 

Finalmente, foi averiguada a situação jurídico-funcional da médica fisiatra no Centro Hospitalar 
onde trabalha, nomeadamente no que respeita a horário praticado e autorização para 
acumulação de funções.  

OUTRAS AÇÕES 

No âmbito da atividade desenvolvida pela IGAS no domínio do sector privado de saúde, um dos 
elementos da EMF, com funções de apoio/assessoria ao Inspetor-Geral, acompanhou, através da 
forma de processo APV (Acompanhamento Privado), 96 situações expostas à IGAS por utentes 
de serviços de saúde no ano de 2011.  

Analisado o objeto de incidência destes processos, verifica-se que uma percentagem de 43% se 
relaciona com aspetos da assistência médica prestada em regime de clínica privada e assuntos 
conexos. 

Os requerentes pretendiam à partida uma intervenção de cariz sancionatório que a IGAS não 
pode levar a efeito, contudo, em todos os casos se fez a intermediação no tocante à 
compreensão e análise da questão exposta, com recolha de posições das partes em confronto e 
recolha documental, tendo-se, por regra, obtido o efeito desejado do esclarecimento ao utente. 
Quando tal se revelou insuficiente, foram as questões reencaminhadas para os próprios serviços 
com recomendação de atuação consequente com conhecimento à IGAS, para as Ordens 
profissionais com poder disciplinar, ou, para o Ministério Público. 

Em todos os casos em que a atuação da IGAS foi pacificadora, obteve-se, paralelamente, um 
efeito corretivo e preventivo. 

Os restantes 57% incidiram, sumariamente, sobre as seguintes matérias: 
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Pedidos de informação sobre licenciamento; denúncia por falta de licenciamento ou de 
condições higio-sanitárias e/ou de titulação profissional – 33%. 

Nestes processos contou-se com a pronta e prestimosa colaboração das autoridades de saúde 
competentes, por via das quais foram realizadas vistorias (iniciais e sucessivas) com vista à 
implementação de medidas corretivas. Sempre que tal foi conseguido, ao nível higio-sanitário, a 
situação denunciada ficou resolvida. Quando tal não foi possível, reencaminhou-se para a ARS 
territorialmente competente e/ou para a ERS, consoante carecesse de intervenção inicial ou já 
sancionatória. 

Ao nível da titulação profissional, contámos com a colaboração das diversas Ordens ou 
Associações Profissionais e ainda da ACSS. Quando a gravidade o impôs, foi efetuada 
comunicação ao Ministério Público. 

Irregularidades Administrativas e/ou Financeiras – 11%. Nestes processos obtiveram-se 
esclarecimentos e suportes documentais das entidades em causa, sendo que, quando não 
ultrapassadas as questões foram as mesmas remetidas para a DGCI e/ou Ministério Público. 

Assistência clínica prestada em lares de idosos – 5%. Embora da competência do Instituto de 
Segurança Social, o facto de cada vez mais os idosos se encontrarem gravemente doentes ao 
cuidado dos lares, tem originado (no que se tem mostrado com tendência crescente), denúncias 
à IGAS pela alegada falta de cuidados. Em colaboração com o ISS, as Autoridades de Saúde e os 
próprios lares, com recurso a relatórios clínicos e suportes documentais, sempre demos a 
resposta possível às questões suscitadas. 

Assédio – Foram-nos apresentados dois casos (cerca de 2%) de alegado assédio, em que um 
deles, após a intervenção da IGAS não teve seguimento por parte da utente, e outro, em que 
havendo intervenção do MP, veio a ser arquivado por este e também, após, por esta inspeção. 

Outros – Todos os restantes cerca de 6 % em que cabem questões tão diversas como pedido de 
informação sobre dados genéticos, sobre a atividade de IVG, sobre terapias não convencionais 
ou alegada fraude. A todos foi dada resposta. 

Sem prejuízo do mencionado supra, é de acrescentar que a EMF produziu 152 
informações/pareceres em processos de apoio à gestão, intervindo, no ano de 2011, em 157 
procedimentos de diferente natureza. 
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3.6. AUDITORIA E AÇÃO DISCIPLINARES 

Nos termos da lei orgânica em vigor durante o ano de 2011 (cfr. Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 
de Julho), a IGAS tem como missão, designadamente, desenvolver a ação disciplinar em serviços 
e organismos do MS nos termos do referido diploma (vide 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 ] e “efetuar ações de prevenção e deteção de situações 
de corrupção e de fraude promovendo os procedimentos adequados”. 

No decurso de 2011, a Equipa Multidisciplinar de Ação e Auditoria Disciplinar (EMD) contou com 
13 inspetores nesta área (um dos quais chefe de equipa) e de acordo com as suas atribuições e 
competências, direcionou a sua atuação em dois sentidos fundamentais, a saber: 

 orientação e apoio técnico em matéria jurídico-disciplinar, mediante a realização de 
auditorias disciplinares e a realização de ações de esclarecimento e sensibilização para a 
relevância disciplinar das reclamações inseridas no sistema  SIM-Cidadão nos serviços e 
estabelecimentos do SNS; 

 ação disciplinar, com tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-disciplinar. 

Relativamente à tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-disciplinar e atento 
o teor do novo Estatuto Disciplinar, foi feito um considerável esforço no sentido de se conseguir 
maior celeridade na tramitação destes processos. 

3.6.1. AUDITORIAS DISCIPLINARES 

No sentido de prosseguir a realização de auditorias disciplinares a IGAS, como já referido, 
concluiu em 2011 auditorias disciplinares em 8 organismos que se encontram sob a sua tutela do 
Ministério da Saúde. 

As 8 auditorias disciplinares realizadas representaram um crescendo de trabalhos desta natureza 
realizados nos últimos anos: 4 em 2009, 6 em 2010, 8 em 2011. 

Importa sublinhar que apesar de superar a sua prestação em 2010 (6 auditorias disciplinares), a 
atividade desenvolvida em 2011 implicou um decréscimo dos custos associados a deslocações e 
transporte, representando um considerável acréscimo de eficiência.  

No âmbito do QUAR-2011 estava previsto “aumentar o número de auditorias disciplinares nos 
organismos e serviços tutelados pelo Ministério da Saúde que não tenham sido auditados em 
anos anteriores sem acréscimo de encargos com deslocações comparativamente com o valor 
gasto no ano anterior.” Não obstante o aumento do número de auditorias realizadas em 2011, 
verificou-se um decréscimo acentuado dos encargos com deslocações e transportes, que 
totalizaram apenas cerca de 35% do montante despendido em 20108. 

Foram contempladas as auditorias disciplinares realizadas nas seguintes entidades: IPO de  
Lisboa, E.P.E.; IPO do Porto, E.P.E.; IPO de Coimbra, E.P.E.; INEM, IP ; Instituto de Oftalmologia 
Dr. Gama Pinto; Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa; Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca 
– Amadora-Sintra, E.P.E.; Instituto Português do Sangue, IP. 

As auditorias realizadas, dado o seu pendor pedagógico/preventivo, possibilitaram a 
implementação de  recomendações, ilustradas no quadro seguinte, prosseguindo em 2012 a 
monitorização pela IGAS do respetivo acatamento. 

                                                           
8 Não foi considerada a auditoria disciplinar realizada ao IDT, IP, em virtude deste instituto ter sido, entretanto, extinto, ficando 
prejudicada a avaliação da implementação das recomendações efetuadas. 
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QUADRO 33 – RECOMENDAÇÕES/MELHORIAS IMPLEMENTADAS PELOS SERVIÇOS 

1. Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Lisboa Aceitação das recomendações:  

 Após a auditoria foram emanadas diretrizes por parte do Conselho de Administração no sentido das chefias analisarem e 
responderem às reclamações em prazo que permita dar cumprimento ao estipulado no Despacho n.º 26/86 (de 24 de julho);  

 Foram adotados critérios de ordenação, tais como, ordem cronológica crescente e numeração/paginação em cada processo de 
reclamação - a respetiva capa foi melhorada com a inserção do item "decisão" com espaço para o referente teor;   

 No que respeita ao apoio a disponibilizar aos instrutores a criação de um gabinete jurídico não é de momento concretizável 
atendendo à impossibilidade de contratar técnicos a integrar o quadro de pessoal do CHPL;  

 Sinalização da localização do Gabinete do Utente (GU), especialmente nos locais de atendimento e receção de utentes;  

 Estão em curso procedimentos para aquisição de 21 caixas de sugestões, seguindo-se as normas constantes da Resolução do 
Conselho de Ministros 36/87 (de 10 de Julho), para a respetiva execução;  

 Foram acatadas as recomendações relacionadas com a organização interna dos processos, designadamente no que se refere ao 
facto de o registo biográfico-disciplinar do arguido dever integrar o processo de natureza disciplinar, bem como a necessidade de 
serem efetivadas, pelo instrutor, as comunicações do início da instrução do processo disciplinar (cfr. o estatuído no n.º 1 "in fine" do 
art.º 46° e n.º 3 do art.º 39.º do ED/2009) e os requisitos substantivos da “acusação”/”nota de culpa” que deverá articular os factos 
integradores dos comportamentos infratórios com o enquadramento jurídico individualizado dos mesmos;  

 Foi aceite a recomendação no sentido das deliberações de instauração de processos disciplinares contemplarem a identificação do 
arguido, o objeto do processo, a identificação do instrutor e a designação legal do procedimento a prosseguir (inquérito/ 
disciplinar);  

 Nas situações em que o processo de inquérito, por deliberação do CA, constitua a fase instrutória do processo disciplinar, foi aceite 
a recomendação de que a deliberação do CA recaia no relatório do inquérito e que o processo de inquérito constitua volume apenso 
ao processo disciplinar. 

2. Hospital Professor Doutor 
Fernando Fonseca, EPE 

Aceitação das recomendações:  
 

Na sequência da auditoria a entidade assumiu, entre outras, as seguintes medidas:  

 Aprovação pelo CA o Regulamento do GU, que centralizará as normas respeitantes à sua organização e funcionamento;   

 Garantia da centralização dos elogios, sugestões e reclamações no âmbito do GIO/GU, com a ressalva de que as sugestões efetuadas 
através das caixas são alvo de tratamento pela Direção de Qualidade e Gabinete de Imagem; 

 Formalização da entrada das exposições no GU, em base de dados própria e garantir a numeração sequencial por ano civil; 

 Comunicação à IGAS, em articulação com o gabinete jurídico, de todas as reclamações que deram origem a um procedimento de 
natureza disciplinar, em que tenha havido participação aos Serviços do MP ou nas situações em que se tenha verificado a 
desistência da queixa, orientação que deve ser prevista na Norma de Procedimentos do GU; 

 Substituição, na Norma de Procedimentos do GU, da designação processo de averiguações por pedido de audição interna do serviço 
visado, em conformidade com as normas do Sistema SIM–Cidadão; 

 Aprovado o aumento de dotação do GU (afetação de, pelo menos, mais um elemento, de preferência, com formação na área de 
serviço social, para fazer face ao volume de trabalho existente); 

 Garantir junto do Gabinete de Comunicação e Imagem a uniformização da sinalética e criar uma ferramenta de divulgação mais 
percetível sobre a existência do LR do GU; 

 Garantir a introdução no SIM-Cidadão da contrarresposta no campo 2ª resposta; 

 Inserção, em cada Livro de Reclamações, de um documento dirigido ao exponente, chamando a atenção para um conjunto de regras 
que devem ser observadas no registo da exposição, entre as quais, a identificação e respetivo número de bilhete de 
identidade/cartão do cidadão, bem como o seu contacto telefónico, a identificação do utente, a redação da exposição com caligrafia 
percetível, a assinatura e a data da exposição, sob pena de não poder ser dado o tratamento adequado; 

 Tendo em vista a resolução das reclamações pendentes em especial as referentes a 2010, a entidade assumiu o compromisso de 
sensibilizar os serviços para a obrigatoriedade em proceder ao envio das respostas pendentes referentes aos anos de 2010 e 2011, 
em conjunto com o GJ, posteriormente, a manter-se a ausência de resposta, em tempo útil, serão envolvidos os superiores 
hierárquicos dos profissionais em falta, para efeitos de eventual responsabilidade disciplinar; 

 Assegurar, na apreciação das exposições apresentadas no GU, todos os prazos previstos nas disposições legais aplicáveis, podendo 
ser ponderada eventual tomada de posição do CA no sentido da responsabilização do ponto de vista disciplinar dos titulares dos 
serviços visados; 

 Sensibilizar os profissionais envolvidos para que ofício de resposta ao reclamante não traduza apenas uma mera e vaga descrição da 
história clínica do utente, no caso das reclamações por motivo de eventual negligência médica;  

 Implementação dos meios necessários, através das chefias respetivas, para sensibilizar os profissionais envolvidos na investigação 
da factualidade reclamada para a necessidade de garantir o cumprimento dos prazos previstos no n.º 2 do art. 6.º do E.D. e 352.º do 
Código do Trabalho; 

 Numerar sequencialmente os processos disciplinares, por tipologia/natureza, por ano civil, devendo ser efetuado um tratamento 
estatístico, em termos de tipo de infração disciplinar, o grupo profissional mais visado, a sanção disciplinar aplicada e outros;  

 Aprovado em Plano de Atividades do GJ a ponderação na realização de ações de formação na área disciplinar, quer no âmbito do 
Código do Trabalho, quer ao nível do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas. 
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3. Instituto Português de Oncologia de Lisboa - Dr. 
Francisco Gentil, E.P.E.  Implementação das recomendações:   

Após a auditoria foram implementadas as recomendações efetuadas, entre outras:  

 Foi aceite a implementação da numeração sequencial e anual de todas as novas exposições;  

 O controlo das caixas de sugestões, bem como a elaboração de procedimentos escritos relativos ao tratamento das exposições e 
entradas e respetivos fluxogramas;  

 Foram implementados os procedimentos relativos ao controlo e distribuição dos Livros Amarelos e a reformulação do procedimento 
relativo à comunicação das exposições dos utentes aos ministérios;  

 O regulamento do Gabinete do Utente (GU) foi reformulado/atualizado;  

 Foi elaborado um novo folheto informativo;  

 As novas instalações do GU, já em funcionamento, foram amplamente divulgadas e foi promovida a atualização da página do GU na 
intranet;  

 Foi promovida a elaboração de um regulamento/instruções internas respeitantes ao exercício do poder disciplinar.  

4. Instituto Português de Oncologia do Porto – Dr. 
Francisco Gentil, E.P.E.  Implementação das recomendações:   

 Na sequência da auditoria, desde Janeiro de 2012, todas as reclamações recebidas passaram a ser registadas sequencialmente com o 
devido tratamento estatístico. O CA foi sensibilizado para a necessidade da elaboração de relatório anual sobre a natureza das 
reclamações, fazendo uma abordagem por tipologia das mesmas, de forma a percecionar quais os serviços que mais deficiências 
apresentam ou mais queixas tiveram, tendo elaborado já em 2012 o relatório relativo ao ano 2011;  

 Apesar de apenas existir um livro de reclamações na entrada do hospital, disponível 24 horas por dia (tornando mais eficiente a 
gestão de todas as reclamações rececionadas) não foi acatada a recomendação no sentido de assegurar a existência de exemplares 
do livro de reclamações em todos os serviços onde exista atendimento ao público;  

  As participações que forem apresentadas acerca de possíveis “falhas" num qualquer serviço de ação médica, não deveriam ser 
tratadas como processo de risco clínico mas, paralelamente, também como processo de inquérito, com as devidas formalidades 
processuais (o desencadear apenas um processo de risco clínico pode inviabilizar, pela exceção perentória da prescrição, o direito do 
exercício do procedimento disciplinar); porém, por se tratar de uma questão que envolve alguma controvérsia (ainda que do ponto 
de vista do Direito Positivo se encontre esclarecida) relacionada com a gestão do risco e a proteção dos pacientes por esta via, não 
houve pronúncia quanto a este aspeto. 

 Na sequência da recomendação efetuada foi implementado um procedimento de registo para conhecer o estado dos processos 
disciplinares em curso naquela entidade e acatada a recomendação de proceder à numeração sequencial destes processos, dando-se 
cumprimento ao determinado no artigo 46.º do Estatuto Disciplinar.  

5. Instituto Português de Oncologia de Coimbra – 
Dr. Francisco Gentil, E.P.E.  Implementação das recomendações:  

O IPO acatou todas as recomendações efetuadas pela equipa de auditoria, entre outras:  

 Realização de diligências instrutórias nos processos de inquérito e disciplinares com maior profundidade, tendo em conta o princípio 
da investigação e da descoberta da verdade material;  

 Relatórios dos processos de inquérito e disciplinares mais desenvolvidos e fundamentados em termos de matéria de facto e de 
direito.  

 Evitar a prescrição do procedimento disciplinar prevista no n.º 6 do artigo 6.º do ED;   

 Cumprimento escrupuloso do disposto n.º 2 do artigo 28.º do ED, procedendo-se à realização de audiência e defesa dos arguidos, 
sob pena de nulidade insuprível nos termos do n.º 1 do artigo 37.º do ED, em todos os processos onde se proponha a aplicação da 
pena de repreensão escrita;  

 Divulgação do Livro de Reclamações, bem como a uma adequada sinalização referente ao GU;   

 Necessidade de sensibilizar o GU para a reposição diária dos exemplares das Sugestões/Reclamações nas caixas existentes para o 
efeito nos diversos serviços.  

6. Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. Aceitação das recomendações:  

Na sequência do exercício do contraditório, o INEM procedeu de imediato à implementação das recomendações, a saber:   

 Atendendo ao circunstancialismo da maioria das Q/S/R recebidas se prenderem com o tempo de espera dos utentes “em linha” e/ou 
a não disponibilização de ambulâncias ou outros meios de socorro, procurar melhorar o sistema/mecanismo existente, visando a 
diminuição daquele tempo de espera com vista a garantir a melhoria do atendimento e, por isso, a satisfação de todo os que 
procuram o auxílio do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.; 

 Aquando da apreciação do conteúdo das reclamações, deverá ser tido em consideração que, existindo matéria infratória, deve ser 
instaurado processo disciplinar e não determinado o arquivamento;   

 Necessidade de assegurar que o órgão de direção delibera em reunião sobre o tratamento a dar às reclamações e, posteriormente, 
comunique o conteúdo das deliberações aos reclamantes; 

 Que as reclamações sejam numeradas de forma sequencial, e por ano civil e arquivadas no Departamento de Comunicação e Imagem  

 Que, no que concerne ao funcionamento do Gabinete Jurídico, o CD procure capacitar este Serviço com os recursos adequados para 
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que os processos de índole disciplinar sejam melhor instruídos, de modo a expurgá-los de possíveis vícios e irregularidades que 
possam conduzir à sua eventual anulação por via contenciosa. 

 Assegurar a formação necessária ao adequado funcionamento do mesmo, proporcionando aos instrutores dos processos de índole 
disciplinar a frequência de ações de formação sobre o atual Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
bem como, sobre a temática no regime do contrato individual de trabalho;  

 Organização dos processos de natureza disciplinar instruídos na Instituição, uma forma que inclua sequência numérica crescente de 
todos os documentos que aos mesmos digam respeito, devendo todas as folhas serem rubricadas pelo respetivo instrutor;  

 Substituição do  “Processo de Averiguações” por Processos de Inquérito dado que os primeiros se encontram, exclusivamente, 
previstos para situações decorrentes do SIADAP, nos termos do art.º 69.º  do ED. 

7. Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto  Aceitação das recomendações:  

 A recomendação de afetação ao GU de mais um profissional de serviço social, não foi implementada, face às restrições orçamentais 
em matéria de recursos humanos, contemplando o mapa de pessoal do IOGP apenas um técnico superior de serviço social;  

 Relativamente à necessidade de ser acautelado, na apreciação das reclamações pelos responsáveis dos serviços visados, a solicitação 
do GU, dos prazos de prescrição dos n.ºs 1 e 2 do artigo 6º do atual Estatuto Disciplinar, a entidade informou que, aquando da 
audição aos responsáveis dos serviços visados iria ser acrescentada uma nota alertando para o cumprimento dos prazos de resposta 
por forma a acautelar qualquer infração de acordo com este normativo legal;  

 No que se refere à criação de um Gabinete Jurídico (GJ), tal como previsto no Regulamento Interno do IOGP e a consequente 
cessação da colaboração com o Assessor Jurídico, foi mencionado que o volume de trabalho continua a não justificar a criação de GJ; 
no entanto, em Dezembro de 2011 iniciou funções um Administrador Hospitalar com formação em Direito e encontra-se em fase de 
conclusão concurso de recrutamento de Técnico Superior, com formação em Direito para o Serviço de Recursos Humanos;  

 Os procedimentos a respeitar na instrução dos processos disciplinares foram divulgados junto do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, juntamente com a Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;   

 Quanto à inclusão, no plano de formação do IOGP, de ações de formação, internas ou externas, referentes ao Estatuto Disciplinar, 
direcionados para o pessoal dirigente e para os responsáveis dos serviços, considerando a redução substancial dos prazos de 
prescrição previsto no mesmo diploma legal, a entidade alegou estar a organizar uma candidatura de diversos profissionais a uma 
ação de formação no INA, no âmbito da Ação Disciplinar, a decorrer em Junho de 2012;  

 No tocante à divulgação da existência e localização do GU, a recomendação foi implementada (através do site institucional e nas 
instalações).  

8. Instituto Português de Sangue, I.P.  Aceitação das recomendações:  

 Face ao deficiente controlo e circuito administrativo instituídos relativamente aos processos de reclamações dos utentes (à exceção 
das reclamações entradas por via dos LRs), devido à ausência de regras institucionalizadas ou normas no sentido do encaminhamento 
e receção centralizada de todas as reclamações pelo mesmo serviço, foi recomendado que procedesse à sua identificação com a 
atribuição de numeração sequencial e anual, ao respetivo tratamento informático e estatístico, acionar a pronúncia dos visados e 
controlar os circuitos da reclamação até à sua decisão e arquivamento físico no mesmo Serviço - foi Implementada a recomendação 
tal como proposto pela equipa auditora;  

 Verificaram-se, pelas técnicas de amostragem utilizadas, algumas falhas/ insuficiências de organização administrativa, que poderiam 
afetar a fiabilidade do sistema de controlo interno dos processos de reclamação e exercício do poder disciplinar, tendo sido 
recomendado ao órgão de gestão a necessidade de introdução de melhorias e rigor com vista à sua sanação – a entidade assumiu a 
revisão da metodologia das reclamações que passará a atender a todas as recomendações da equipa auditora;   

 Foi recomendado que os processos passassem a estar no seu todo devidamente identificados, organizados, ficando arquivados em 
ficheiro próprio sob a responsabilidade de pessoal do mesmo serviço, salvo em situações controladas, nomeadamente, quando na 
posse da instrução e na legal confiança a advogado constituído; a entidade auditada referiu a implementação das medidas 
recomendadas, mediante a definição de “qual o serviço que deve ser responsável pelo arquivamento dos processos disciplinares e 
garantir apoio jurídico aos instrutores ou em alternativa criar uma "bolsa" de instrutores e proporcionar formação adequada;   

 Foi recomendado o registo das penas disciplinares aplicadas a trabalhador no respetivo processo individual, com a atualização do seu 
registo biográfico-disciplinar e perante a listagem de processos relacionados pelo IPS (e tendo em conta os ainda pendentes), foi 
recomendado ao órgão de gestão que providenciasse no sentido de se tentar conhecer o seu estado e/ou diligenciar a eventual 
instrução e conclusão, perante os curtos prazos de prescrição do procedimento disciplinar plasmados no atual E.D. 

AÇÕES PEDAGÓGICAS DE ESCLARECIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

Nos últimos anos, a IGAS tem dedicado a sua atenção ao apoio técnico- jurídico sobre o exercício 
da ação disciplinar no SNS. 

Tal apoio tem vindo a ser  desenvolvido   através de diversas  formas, nomeadamente mediante 
Workshops organizados sobre a temática  (os  últimos dos quais em 2007 e 2009) e 
esclarecimentos  de questões concretas que por qualquer via lhe são colocadas. Mencione-se 
ainda  o ofício circular 1/2009 emitido pela IGAS em 27-1-2009, relativo ao novo Estatuto 
Disciplinar aprovado pela Lei nº 58/2008 de 9 de Setembro. 
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Considerando que a implementação do sistema SIM-Cidadão (aplicação informática dotada de  
possibilidades de agilizar os procedimentos de tramitação de reclamações de utentes no SNS), 
coincidiu com a entrada em vigor do novo estatuto disciplinar que prevê prazos muito curtos 
para a intervenção disciplinar após a suspeita da prática de uma eventual infração disciplinar, na 
esteira das iniciativas anteriores, a IGAS concretizou em 2011 a realização de ações de 
esclarecimento e sensibilização para a relevância disciplinar das reclamações inseridas na 
referida aplicação. 

Foram realizadas 23 sessões, tendo como destinatários trabalhadores e dirigentes de serviços 
afetos à tramitação de reclamações de utentes e que  versaram a temática mencionada numa 
perspetiva eminentemente prática, adaptando a realidade concreta dos destinatários. Foi 
particularmente enfatizada a sensibilização para o correto encaminhamento de reclamações 
dotadas  de conteúdo jurídico disciplinar, nomeadamente em caso de suspeita de fraude ou 
corrupção.  

As referidas ações ocorreram em: 12  ACES da Grande Lisboa; 5 ACES do Grande Porto IV,VI, VII, 
VIII, IX, (Maia, Porto Ocidental e Oriental, Gaia e Espinho;  ACES do Baixo Mondego I (Coimbra); 
Centro Hospitalar do Porto E.P.E; ULS Matosinhos, E.P.E.;  Centro Hospitalar de Lisboa Central, 
E.P.E; Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E; Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 

Foram beneficiados cerca de 190 participantes pertencentes aos serviços e estabelecimentos 
acima mencionados.  Este trabalho, para além da sensibilização dos intervenientes para a 
temática em apreço, permitiu à IGAS recolher no próprio terreno, a impressão de conjunto 
transmita pelos próprios utilizadores da aplicação. 

Em todos os serviços visitados, promoveu-se ainda a apreciação de reclamações por 
amostragem, em contacto direto com coordenadores e funcionários afetos ao trabalho de 
receção e tratamento de reclamações no sistema.  

Em síntese, foi sinalizado um conjunto de observações críticas frequentes e que podem, na 
generalidade, reportar-se a queixas da aplicação informática e a falhas de tramitação dos 
procedimentos de reclamações. Anote-se, ainda, que flui das audições dos intervenientes do 
sistema no decurso da apreciação de reclamações, e até das próprias queixas expostas durante a 
exposição de sensibilização, uma certa carência de formação, na perceção do enquadramento 
ou do não enquadramento das matérias reclamadas enquanto envolvendo (ou não) eventual 
violação de deveres funcionais e respetiva responsabilidade disciplinar (carência que apenas 
pode ser mitigada com ações de sensibilização desta natureza). 

Assim, as falhas mais frequentes  encontradas  no total dos 23 serviços intervencionados são as 
seguintes: 

Queixas formuladas pelos operadores quanto à aplicação informática 

 pequenos e pontuais entraves na funcionalidade do sistema (por ex. paragens da aplicação 
com a consequente dificuldade de inserção das reclamações); 

 utentes com falta de BI, constituem dificuldade de comunicação (por ocorrência de campos 
fechados);  

 o programa é lento, dificultando a anexação das queixas;  

 dificuldades de identificação dos níveis (problemas de gestão e atendimento, por vezes com 
inserção difícil, dificuldades de indicação dos elementos estatísticos, em que a mobilização 
com o apoio de outros sistemas informáticos constitui duplicação de gastos de tempo);  
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 bloqueios do sistema que originam sequências procedimentais físicas (em papel), sem 
correspondência informática;  

 aplicação considerada pouco simples, com muitos passos para tratamento de uma única 
reclamação; 

 dificuldades de tipificação de reclamações no sistema pelo facto dos itens existentes não 

serem compatíveis com a realidade vertida na reclamação. 

 Falhas de tramitação dos procedimentos 

 Os registos das reclamações no sistema não são efetuados em tempo real;  

 atrasos nas audições / respostas dos serviços visados; 

 atrasos nas decisões/respostas aos reclamantes. 

3.6.2. AÇÃO DISCIPLINAR 

Tendo o exercício da ação disciplinar como objetivo, essencialmente, a reposição da disciplina e 
a reafirmação dos valores que lhe estão subjacentes, a IGAS, de uma forma proactiva, continuou 
a pautar a sua intervenção neste domínio por uma atuação sobretudo preventiva, com 
salvaguarda dos casos em que tem competência instrutória exclusiva ou relacionados com 
indícios de infrações muito graves (fraude, corrupção ou atuação assistencial negligente com 
morte ou sequelas graves), remetendo as demais situações para os responsáveis dos próprios 
organismos, para efeitos dos procedimentos adequados, por lhes competir a eles, em primeira 
linha, o respetivo exercício do poder disciplinar. 

Conforme se pode observar no quadro seguinte, foram movimentados, em 2011 no tocante à 
ação disciplinar 315  processos de natureza estritamente disciplinar (disciplinares, inquéritos, 
revisões e reabilitações), no total de 547 processos relacionados com a ação sancionatória, cuja 
movimentação se encontra associada não apenas à respetiva instrução, mas igualmente ao 
acompanhamento que a IGAS efetua relativamente à execução das penas ou do período de 
suspensão da execução das mesmas, bem como à adoção de medidas recomendadas. 

QUADRO 34 – MOVIMENTO PROCESSUAL RELATIVO À AÇÃO DISCIPLINAR - 2011 

Tipo de Processos 
N.º  

de Processos 

Pré-disciplinar 224 

Inquérito 130 

Disciplinar 182 

Revisão 2 

Reabilitação 1 

Contraordenação * 8 

Total 547 

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

 

Após a entrada em vigor do novo estatuto disciplinar, em Janeiro de 2009, a IGAS instaurou mais 
de 490 procedimentos de natureza sancionatória, incluindo processos de inquérito, sendo que 
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em mais de 20% a factualidade indiciada está associada a eventual fraude, corrupção e infrações 
conexas. Em particular no tocante aos processos disciplinares propriamente ditos, verifica-se 
que o peso destes processos tem vindo a aumentar nos últimos três anos.  

GRÁFICO 25 – PROCESSOS RELACIONADOS COM FRAUDE OU INFRAÇÕES CONEXAS NO TRIÉNIO (2009-2011) 

 

 

Os processos de inquérito relacionados com a referida factualidade, apesar de em cerca de 
metade terem sido recolhidos indícios da prática de infrações relacionadas com fraude ou ilícitos 
conexos, não originam em todos os casos processos disciplinares, atendendo à natureza dos 
agentes envolvidos e/ou do vinculo jurídico-funcional do mesmo, casos em que a matéria foi 
comunicada às entidades competentes (TC, DIAP/ MP, PJ, DGCI).    

GRÁFICO 26 – OBJETO DOS PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS EM 2011 RELACIONADOS COM EVENTUAL 

FRAUDE 

 

No ano de 2011, foram aplicadas na sequência da ação disciplinar desenvolvida pela IGAS  21 
penas disciplinares, mais de um terço associada a factos relacionados com negligência na 
assistência médica prestada aos utentes.  
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Por outro lado, no que se refere aos processos disciplinares concluídos no período em análise, e 
que versam sobre a fraude no SNS, destaca-se a aplicação de 2 penas de 
demissão/despedimento. 

Anote-se que não se inclui naquele universo as penas disciplinares aplicadas pelos gestores dos 
próprios estabelecimentos e serviços, na sequência de expediente que lhes foi remetido pela 
IGAS para os procedimentos adequados. 

 

GRÁFICO 27 – PENAS DISCIPLINARES APLICADAS PELA IGAS – 2011 

 

 

GRÁFICO 28 – NATUREZA DOS ILÍCITOS PUNIDOS PELA IGAS – 2011  

 

No total da atividade instrutória desenvolvida, foi elaborado pelos respetivos instrutores um 
elevado número de peças processuais, destacando-se pela sua importância as  605   
discriminadas no quadro seguinte. 
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QUADRO 35 – PEÇAS PROCESSUAIS MAIS RELEVANTES - 2011 

Informações Pareceres Quesitações Acusações Relatórios Total 

196 130 49 41 189 605 

Por outro lado, constituindo os processos, cujo objeto se prende com a assistência médica 
prestada, parte substancial dos processos de natureza disciplinar movimentados na Inspeção-
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, assumindo esta atividade pericial uma importância 
crucial, quer pelo elevado volume de trabalho que representou (seleção 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 atividade pericial desenvolvida no âmbito da ação 
disciplinar9, em termos, respetivamente, 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. 

QUADRO 36 – MOVIMENTO DA ATIVIDADE PERICIAL DA IGAS - 2011 

Origem dos Pareceres 
N.º 

Pareceres 

Pareceres Médicos a cargo do Assessor Médico da IGAS  82 

Peritagens Médicas de Especialidades (peritos 
externos) 

49 

Total 131 

 

 

QUADRO 37 – PERITAGENS MÉDICAS REALIZADAS POR PERITOS EXTERNOS (POR ESPECIALIDADE) - 2011 

Especialidades N.º de Peritagens 

Anestesiologia 1 2,04% 

Cardiologia 2 4,08% 

Cirurgia Geral 7 14,29% 

Clínica Geral 1 2,04% 

Gastroenterologia 1 2,04% 

Ginecologia/Obstetrícia 5 10,20% 

Infeciologia 1 2,04% 

Medicina Interna 8 16,33% 

                                                           
9 Os quadros aqui apresentados apenas ilustram as intervenções na área disciplinar, porquanto conforme se verificou anteriormente 
na área da fiscalização, a IGAS contou com a colaboração de 70 peritos, tendo sido naquela sede efetuadas 140 intervenções 
periciais, nas seguintes áreas de especialidade: Medicina Dentária; Saúde Pública; Microbiologia; Embriologia e 
Ginecologia/Obstetrícia.  
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Especialidades N.º de Peritagens 

Medicina Geral e Familiar 2 4,08% 

Neonatologia 2 4,08% 

Neurocirurgia 2 4,08% 

Neurologia 1 2,04% 

Obstetrícia 1 2,04% 

Oftalmologia 2 4,08% 

Ortopedia 6 12,24% 

Patologia Clínica 1 2,04% 

Pediatria 2 4,08% 

Pneumologia 2 4,08% 

Psiquiatria 1 2,04% 

Saúde Pública 1 2,04% 

Total 49 100,00% 

 
Como decorre do quadro acima exposto, nos pedidos de perícia médica a peritos externos, 
pontificam as especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia e 
Ginecologia/Obstetrícia. Nos últimos anos, estas quatro especialidades,  independentemente do 
posicionamento relativo, entre si, têm sido as mais requisitadas em processos de natureza 
jurídico-disciplinar tramitados na IGAS. 

Ainda associado à ação disciplinar desenvolvida, salienta-se, pela sua importância, o 
relacionamento, neste domínio, com os Serviços do DIAP/MP, Tribunais e Ordens Profissionais 
(especialmente a dos Médicos e a dos Enfermeiros), seja por motivo das participações efetuadas 
pela IGAS àquelas entidades ou efetuadas pelas mesmas à IGAS, seja 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 atos mais importantes no âmbito do 
referido relacionamento. 

QUADRO 38 – ATOS MAIS RELEVANTES NO RELACIONAMENTO COM OS ÓRGÃOS JUDICIAIS, MP, TRIBUNAIS E 

ORDENS PROFISSIONAIS – 2011  

Comunicações da IGAS a órgãos judiciais, de investigação e de Segurança 366 

Comunicações de órgãos judiciais, de investigação e de Segurança à IGAS 358 

Comunicações da IGAS a ordens profissionais 167 

Comunicações de ordens profissionais à IGAS 230 

Processos com depoimentos de inspetores a pedido dos tribunais 9 

Total 1130 
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3.7. SERVIÇO INFORMATIVO 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

O Serviço Informativo, predominantemente de atendimento telefónico, permite ao cidadão e 
aos serviços um contacto direto e célere com a IGAS. Em 2011, registou-se um acréscimo no 
número contactos de 3,9%, face ao ano anterior.  

QUADRO 39 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - TRIÉNIO 2009/2011 

Ano 2009 2010 ↑ 2011 ↑ 

N.º de contactos 1.249 1.264 15 1,2% 1.313 49 3,9% 

 

ORIGEM DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Quanto à origem dos contatos/solicitações, confirma-se a tendência do ano anterior, em que se 
destacam os contatos efetuados pelos hospitais10 com 19,6% que, face ao ano de 2010 teve um 
acréscimo de 8,9%. Seguem-se os contatos/pedidos estabelecidos pelos particulares em geral 
com 19,1%, verificando-se neste item um acréscimo de 15,7% em relação ao ano de 2010, 
incluídos neste grupo encontram-se também os interessados em processo em curso na IGAS e a 
comunicação social, com 12,7% e 12,0% respetivamente. Enquanto os contatos/pedidos 
realizados pelos interessados em processo em curso na IGAS tiveram um decréscimo na ordem 
dos 9,2% face ao ano de 2010, registando-se uma variação contrária nos contatos realizados 
com o serviço informativo, por parte da comunicação social, onde se verificou um acréscimo 
face a 2010 de 15,3%. 

Da mesma forma, no que se refere aos contatos/pedidos realizados por outros serviços do MS, 
outros serviços públicos e pelas entidades privadas de saúde11 que, no ano transato, registaram 
um acréscimo entre os 41,5% e os 59,3% face ao ano de 2010, permitindo, neste último caso, 
relacionar o decréscimo da procura por parte dos utentes das entidades privadas de saúde que, 
face ao ano de 2010 regista -13,3%, mantendo assim a tendência já verificada em 2010 face a 
2009, onde se verificou um decréscimo neste item na ordem dos 22,4%, com a evolução 
favorável por parte dos serviços prestados pelas entidades privadas de saúde. No mesmo 
sentido vão os contatos/pedidos com origem nos utentes dos centros de saúde/ACES e utentes 
de hospitais, um maior controlo e monitorização por parte dos responsáveis e pelo Sistema SIM-
Cidadão, leva a que as reclamações efetuadas nos GU do serviço visado, provoque uma 
responsabilidade acrescida nos profissionais no sentido de dar resposta às solicitações com 
celeridade (nem sempre possível, tendo em conta a complexidade/gravidade das reclamações) 
mas, existe sim, a preocupação de prestar esclarecimento ao utente ou averiguar os factos de 
uma forma mais detalhada, nem sempre a contento do reclamante, quando finalizado o 
processo, recorrendo, nesta situação, à IGAS.   

 

 

 

                                                           
10 Valor diretamente relacionado com processos a decorrer na IGAS, nomeadamente várias inspeções, cuja recolha de dados se 
efetuou através de preenchimento de ficheiros/questionários por via eletrónica. 
11 Neste caso podemos referir uma crescente preocupação das entidades privadas de saúde em adotarem procedimentos mais 
corretos (que talvez por desconhecimento e/ ou para contenção de custos não estavam implementados) e que, no seguimento de 
ações de fiscalização/inspeção por parte da IGAS, em colaboração nomeadamente com a Ordem dos Médicos Dentistas e com o 
CNPMA, têm vindo a consciencializar essas entidades no sentido de melhoria das condições de prestação de serviços. 
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QUADRO 40 – ORIGEM DO PEDIDO 

2010 
 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total % 2010/2011 

236 Hospitais 7 15 28 34 27 25 33 13 15 13 18 29 257 19,6% 8,9% 21 

43 ARS 1 5 3 0 2 5 3 3 3 5 7 4 41 3,1% -4,7% -2 

50 ACES/ASL 6 4 5 1 2 2 4 2 5 4 0 4 39 3,0% -22,0% -11 

41 
Outros Serviços do Min. 
Saúde 

2 4 3 4 4 11 5 5 8 3 6 3 58 4,4% 41,5% 17 

51 
Outros Serviços 
Públicos 

5 9 8 8 6 9 10 2 7 5 3 2 74 5,6% 45,1% 23 

27 
Entidade Privadas de 
Saúde 

3 4 5 2 3 0 1 2 5 10 3 5 43 3,3% 59,3% 16 

93 Utentes Hospitais 5 5 5 7 10 9 6 2 7 9 2 3 70 5,3% -24,7% -23 

90 
Utentes Centros de 
Saúde (ACES) 

6 5 9 5 5 3 7 6 6 7 8 8 75 5,7% -16,7% -15 

12 
Utentes Outros Serv. de 
Saúde Públicos 

0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 8 0,6% -33,3% -4 

83 
Utentes Entidades 
Privadas de Saúde 

5 5 10 4 11 6 9 5 5 7 2 3 72 5,5% -13,3% -11 

184 
Interessados Proc. curso 
IGAS 

9 13 17 14 7 17 21 14 20 14 12 9 167 12,7% -9,2% -17 

137 Comunicação Social 11 16 23 28 8 27 9 3 9 12 6 6 158 12,0% 15,3% 21 

217 Particulares -Geral 10 22 20 20 20 25 28 16 33 18 19 20 251 19,1% 15,7% 34 

1.264 Totais 70 108 138 127 107 141 136 73 123 107 86 97 1.313 100% 
 

49 

 

 

GRÁFICO 29 – ORIGEM DO PEDIDO 

 

 

19,6%

3,1%
3,0%

4,4%5,6%
3,3%

5,3%

5,7%

0,6%

5,5%

12,7%

12,0%

19,1%

Hospitais

ARS

ACES/ASL

Outros Serviços do M.Saúde

Outros Serviços Públicos

Entidade Privadas de Saúde

Utentes Hospitais

Utentes ACES

Utentes Outros Serv de Saúde Públicos

Utentes Entidades Privadas de Saúde

Interessados Proc. curso IGAS

Comunicação Social

Particulares -Geral



 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 97/107 

 

GRÁFICO 30 – ORIGEM DO PEDIDO - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2009/2011 

 

ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Verifica-se a tendência crescente, já registada em 2009/2010, dos contatos/pedidos 
relacionados com a atividade da IGAS/processos em curso, com 46,4% do total dos 
contatos/solicitações e um acréscimo de 7,0% face a 2010 e, conforme se verifica no quadro 
seguinte, a origem deste acréscimo passa por 3 itens, Hospitais (31,5%), interessados em 
processo em curso na IGAS (26,3%) embora este item, registe um decréscimo de 9,2% no 
número de contatos face ao ano de 2010 e por último os contatos originários na comunicação 
social (15,4%). 

O item assuntos diversos, com um acréscimo de 39,3% face ao ano de 2010, surge em segundo 
lugar com o valor de 25,9% do total dos contatos realizados, destes, 49,4% foram efetuados 
pelos particulares em geral e, mais uma vez, salienta-se a comunicação social com um valor de 
17,1% neste item. 

Quanto ao item esclarecimento disciplinar, com 4,3% do total dos contatos/pedidos realizados 
em 2011, mantém-se a tendência decrescente verificada em anos anteriores (-23,0% face ao ano 
de 2010), sendo os hospitais com 68,4%, as ARS com 10,5% e outros serviços do MS com 8,8%.  

Conforme a análise já realizada através do Quadro 40 (origem do pedido), confirma-se o 
decréscimo relativamente aos restantes itens face ao ano de 2010 entre os -5,9% e os -20,0%, 
salientando-se ainda o decréscimo de 82,6% nos contatos/pedidos relacionados com outros 
serviços públicos. 

QUADRO 41 – ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS 
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4 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 67 
70,
5% 

0 
0,0
% 

0 
0,0
% 

0 
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% 
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Utentes Outros 
Serv. de Saúde 
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% 
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0,0
% 
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% 
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% 
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% 
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0,0
% 

0 
0,0
% 

2 0,6% 167 

Comunicação 
Social 
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15,4

% 
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0,0
% 

2 
2,1
% 

0 
0,0
% 

0 
0,0
% 

58 17,1% 158 
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16 
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8% 

18 
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8% 
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0% 
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3% 
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GRÁFICO 31 – ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2009/2011 
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GRÁFICO 32 – DISTRIBUIÇÃO POR ENTIDADE DO PRINCIPAL MOTIVO DE CONTACTO 

 

ENCAMINHAMENTO EFETUADO 

Face aos dados recolhidos, verifica-se que os contatos com tratamento considerado suficiente 
têm, claramente o valor mais elevado (61,8% do total), com um acréscimo de 7,0 % face ao ano 
de 2010, mantendo a tendência então registada, não devendo, em todo o caso, presumir-se que 
o tratamento é definitivo. 

Mais uma vez se verifica que os itens hospitais, interessados em processo em curso na IGAS e a 
comunicação social, são os principais responsáveis por este valor, respetivamente 29,9%, 14,8% 
e 19,0%. Por outro lado pode-se constatar que, o encaminhamento para órgão de gestão/GU 
teve um decréscimo de 16,9% face a 2010, e em contrapartida nos casos a expor ao órgão de 
gestão/IGAS registou-se um acréscimo de 9,4% face a 2010, sendo os particulares em geral 
(35,0%), interessados em processo em curso na IGAS (13,5%) e os utentes dos hospitais (10,4%) 
os responsáveis por este valor percentual. 

Quanto aos casos a expor a outras entidades (nomeadamente ordens profissionais), com 3,0% 
do total dos contatos/pedidos encaminhados, verifica-se um decréscimo de 2,4% face ao ano de 
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2010, o que vem confirmar o já dito anteriormente (origem do pedido com número menor de 
contatos/solicitações por parte dos utentes de entidades privadas de saúde). 

Por último salienta-se que 5,9% dos contatos/solicitações, foram encaminhados para o serviço 
público competente, verificando-se um acréscimo de 42,6% face ao ano de 2010. 

Considerando o que fica dito na presente análise aos dados recolhidos no serviço informativo da 
IGAS, orientado tanto para o público em geral como para questões mais específicas no âmbito 
da atividade da IGAS, justifica-se a sua existência como veículo/portal de livre acesso e 
proximidade do cidadão à IGAS/AP. 

QUADRO 42 – ENCAMINHAMENTO EFETUADO 

Origem do 
Pedido 

Casos a 
expor 

Gestão/GU 
% 

Casos a  
expor 

Gestão 
e/ou 
IGAS 

% 

Casos a 
expor 
outros 

Serv. do 
MS 

% 

Expor 
outros S. 

Publ. 
Competente 

% 

Casos 
expor 
outras 

Entidades 

% 

C/trat. 
cons. 

suficiente/ 
inf.proc. 

 
 

Total 

Hospitais 1 0,8% 12 7,4% 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 243 29,9% 257 

ARS 0 0,0% 3 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 38 4,7% 41 

ACES/ASL 1 0,8% 3 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 35 4,3% 39 

Outros Serviços do 
M.Saúde 

0 0,0% 1 0,6% 0 0,0% 2 2,6% 0 0,0% 55 6,8% 58 

Outros Serviços Públicos 0 0,0% 12 7,4% 2 2,2% 1 1,3% 0 0,0% 59 7,3% 74 

Entidade Privadas de 
Saúde 

0 0,0% 7 4,3% 4 4,3% 4 5,2% 0 0,0% 28 3,4% 43 

Utentes Hospitais 46 35,9% 17 10,4% 1 1,1% 1 1,3% 0 0,0% 5 0,6% 70 

Utentes Centros de 
Saúde (ACES) 

59 46,1% 12 7,4% 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,4% 75 

Utentes Outros Serv. de 
Saúde Públicos 

0 0,0% 1 0,6% 7 7,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 

Utentes Entidades 
Privadas de Saúde 

7 5,5% 15 9,2% 3 3,2% 28 36,4% 14 35,0% 5 0,6% 72 

Interessados Proc. curso 
IGAS 

2 1,6% 22 13,5% 0 0,0% 1 1,3% 22 55,0% 120 14,8% 167 

Comunicação Social 0 0,0% 1 0,6% 3 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 154 19,0% 158 

Particulares -Geral 12 9,4% 57 35,0% 71 76,3% 40 51,9% 4 10,0% 67 8,3% 251 

Total 128 100,0% 163 100,0% 93 100,0% 77 100,0% 40 100,0% 812 100,0% 1.313 

% 9,7%   12,4%   7,1%   5,9%   3,0%   61,8%   100,0% 

2010 154   149   107   54   41   759   1.264 

Variação 2010/2011 
-26   14   -14   23   -1   53 

  -16,9%   9,4%   -13,1%   42,6%   -2,4%   7,0% 
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GRÁFICO 33 – ENCAMINHAMENTO EFETUADO 

 

 

GRÁFICO 34 – ENCAMINHAMENTO - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2009/2011 

 

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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3.8. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PLANEAMENTO 

A Divisão de Sistemas de Informação e Planeamento prosseguiu as suas atribuições numa 
perspetiva de Modernização Administrativa e de criação de Valor para a IGAS, bem como para 
todos os stakeholders da Inspeção-Geral. 

No âmbito do objetivo estratégico de melhorar a qualidade dos serviços, aumentando a sua 
eficácia e eficiência, em 2011 a IGAS prosseguiu a implementação da CAF – Estrutura Comum de 
Avaliação, com a elaboração e divulgação do Plano de Melhorias.  

No Plano de Melhorias, foram identificadas e priorizadas as seguintes seis ações de melhoria 
relevantes e abrangentes a implementar: Sistema de gestão da qualidade; Plano de 
comunicação; Melhorar as ações de avaliação dos processos; Incrementar e avaliar a 
responsabilidade cívica, social e ambiental; Sistematizar a revisão e a avaliação das relações com 
as PI; Sistematizar a gestão, revisão e avaliação interna. 

ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL 

Em termos de ações de gestão e manutenção do arquivo técnico documental continuou-se a 
atualização dos conteúdos das pastas temáticas, designadamente, as PT-S (PT-S Atestados 
Médicos, PT-S Medicamentos, PT-S Prescrição Médica e a PT-S Tabagismo,) e as PI-H-EPE (Centro 
Hospitalar do Médio Tejo, Centro Hospitalar do Nordeste, Centro Hospitalar do Porto, Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Hospital de Faro e o Hospital do Litoral Alentejano). 
Ainda, neste âmbito, foram criadas a PT-S - Meios Complementares de Diagnóstico e de 
Terapêutica (MCDT) e a PI-H-EPE - Unidade Local de Saúde do Nordeste. 

A tipologia das pastas mantém-se, sendo estas organizadas segundo a classificação de 
instituições e temas (ver quadro abaixo): 

QUADRO 43 – CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS (ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL) - 2011 

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 63 

Instituições da Administração Pública 3 

Instituições da Saúde 149 

Legislação – Códigos e Compilações 111 

Temáticas sobre Administração Pública 70 

Temáticas sobre Carreiras Profissionais 18 

Temáticas da Saúde 101 

 1014 

* Corresponde a 68 pastas/dossiers de 66 ACES 

 

No que se refere à requisição e consulta da mais variada informação técnica à DSIP, em 2011, 
verificou-se um aumento de cerca de 47% do número de solicitações comparativamente com o 
ano anterior, ver quadro seguinte: 
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QUADRO 44 – REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO EM 2011 COMPARATIVAMENTE COM 2010 

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

2010 688 487 432 386 428 288 257 296 751 421 388 389 5211 

2011 1154 499 712 285 1222 590 416 343 220 683 1236 339                                                                                          7699 

 

Salienta-se ainda a continuidade da utilização e prestação de informação através de meios 
digitais (e-mail e pastas partilhadas), da divulgação diária da informação relevante do Diário da 
República e pela compilação e divulgação de informação através do Boletim Mensal digital. 

 APOIO TÉCNICO 

Neste âmbito foi prestado apoio técnico às seguintes Inspeções: “Funcionamento do Gabinete 
do Utente/Cidadão nos estabelecimentos e serviços do SNS”, “Articulação dos estabelecimentos 
de saúde com os gabinetes médico-legais”, “Planeamento das altas clínicas”, “Altas 
hospitalares”, “Quedas em ambiente hospitalar”, “Despacho n.º 10428/2011, de 18 de Agosto, 
de Sua Exa. o Secretário de Estado da Saúde - Valor hora da contratação de serviços médicos em 
regime de prestação de serviços”. 

Prestou-se, ainda, apoio à área da Fiscalização: “Acão de inspeção aos estabelecimentos de 
saúde oficiais que realizam a interrupção voluntária da gravidez por opção da mulher”. 

Em termos informáticos prestou-se apoio técnico às seguintes ações: “Aplicação do regime de 
impedimentos incompatibilidades previstos no novo quadro legal das carreiras médicas”, “Ação 
direcionada às entidades convencionadas com o SNS para o transporte de doentes 
hemodialisados”, “Ação de inspeção ao funcionamento das comissões de controlo da infeção a 
realizar nos estabelecimentos hospitalares do SNS bem como nas unidades privadas de saúde 
com internamento”, “Avaliação da implementação nas instituições hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde, do novo regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro”, “Articulação dos 
estabelecimentos de saúde com os Gabinetes de Medicina Legal” e “Auditoria direcionada aos 
processos de licenciamento e fiscalização das unidades privadas de saúde”. 

DESMATERIALIZAÇÃO 

No que diz respeito à desmaterialização deu-se continuidade aos métodos/procedimentos já 
anteriormente implementados, designadamente: 

 Distribuição diária em formato digital da informação relevante do Diário da República; 

 Desenvolvimento de métodos de trabalho de resposta a consultas internas e externas, 
através de procedimentos informáticos; 

 Criação de questionários de avaliação eletrónicos de suporte a ações inspetivas a nível 
nacional; 

 Tratamento estatístico dos questionários, por processo automático; 

 Disponibilização de mais pastas temáticas na rede informática partilhada; 

 Divulgação digital de material didático e de formação; 

 Apresentação da estrutura lógica da Intranet da IGAS, bem como a instalação do respetivo 
servidor com o software adequado. 

Neste âmbito de referir ainda as seguintes ações inspetivas realizadas com recurso à via 
eletrónica: Avaliação dos mecanismos de controlo e combate ao desperdício e de prevenção da 
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apropriação indevida de bens de consumo hospitalar; Articulação dos estabelecimentos de 
saúde com os Gabinetes de Medicina Legal (follow-up); Inventariação do património das 
Administrações Regionais de Saúde no quadro do novo programa de Gestão do Património 
Imobiliário (PGPI); Planeamento das altas clinicas nos estabelecimentos hospitalares do serviço 
nacional de saúde e a comunicação aos familiares dos doentes (follow-up); Aplicação do regime 
de impedimentos e incompatibilidades previsto no Novo Quadro Legal das Carreiras Médicas; 
Avaliação das medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da 
prescrição médica e da utilização racional do medicamento (2ª fase); Acesso aos cuidados de 
saúde (em cumprimentos da al. f) do artº. 4º, da Lei 41/2007, de 24 de Agosto); Implementação 
das comissões de controlo de infeção nos estabelecimentos hospitalares públicos e privados; 
Avaliação da existência de planos de emergência nos estabelecimentos hospitalares públicos. 

3.9. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES 

No que concerne às relações internacionais, na primeira quinzena de maio de 2011, a IGAS 
recebeu a visita da Senhora Inspetora-Geral da Saúde de Cabo Verde, Dr.ª Maria da Conceição 
Moreira de Carvalho, facto que constituiu uma distinção para o nosso país, motivando a 
organização de um conjunto de intervenções/apresentações com a finalidade de dar a conhecer 
a realidade portuguesa no que diz respeito à atividade inspetiva no domínio da saúde.  

3.10. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS 

A IGAS procurou auscultar os quadros técnicos e das respetivas chefias, bem como os parceiros 
externos, designadamente os 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). 

No tocante aos clientes internos, foi realizado um questionário, com referência ao ano de 2011, 
que abrangeu 83,5% do universo dos colaboradores da IGAS, tendo em vista a “Caracterização 
do nível de satisfação dos colaboradores” (a escala das respostas foi de 1 a 5). O resultado das 
respostas apresentou uma avaliação, de uma forma genérica, de 4/muito bom, como se pode 
verificar no gráfico 2 (caracterização do nível de satisfação dos colaboradores), anteriormente 
apresentado (vide 3.1.) 

Por outro lado, e no tocante aos clientes externos, o próprio mediatismo dos temas da saúde e o 
papel da imprensa na formação e informação aos cidadãos, são realidades incontornáveis, 
fomentando a participação dos mesmos. 

Apesar de esta entidade de controlo do Ministério da Saúde não dispor de Gabinete de 
Imprensa, foi possível destacar, no âmbito da imprensa escrita, mais de 150 artigos/notícias, 
sobre a atividade levada a efeito, pela IGAS, ao longo do ano de 2011. 

Da análise efetuada, verificou-se, que relativamente aos procedimentos instituídos pela IGAS o 
interesse por parte da referida imprensa, recaiu em primeiro lugar sobre processos pós-decisão 
(42,2%) e, em segundo lugar, sobre processos em curso (37,0%).  

Relativamente aos assuntos ventilados, constatou-se que, nos processos pós decisão, as 
matérias mais noticiadas estiveram relacionadas com assédio sexual (27,7%), assistência médica 
(20,0%) e irregularidades financeiras/fraude (18,5%). 
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 Anote-se que a temática, irregularidades financeiras/fraude, teve maior divulgação aquando do 
impulso processual da IGAS (63,6%), desencadeando elevado interesse no decorrer da instrução 
(84,2%). 

De referir ainda que, embora numa percentagem reduzida (1,9%), os procedimentos a decorrer 
nos serviços com acompanhamento da IGAS, a matéria, alvo de análise respeitou, normalmente, 
a assistência médica prestada aos utentes. 

GRÁFICO 35 – MEDIATISMO DAS INTERVENÇÕES DA IGAS (2011) 
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4. CONCLUSÕES 

A IGAS com os meios postos à sua disposição alcançou, em 2011, no conjunto das ações 
planeadas e das realizadas, uma taxa de execução do plano de atividades superior a 100%, tendo 
superado igualmente todos os objetivos previstos no QUAR 2011.  

Esta Inspeção-Geral está, pois, preparada para enfrentar a nova fase de reforma da 
Administração Pública, em particular no que se refere aos desafios resultantes do reforço das 
suas atribuições no domínio da auditoria, inspeção e fiscalização, contribuindo, deste modo, 
para a tornar mais eficiente e racional na utilização dos recursos públicos, com a perspetiva do 
rigor nos procedimentos, da qualidade dos serviços prestados e do valor acrescentado 
resultante da sua intervenção.   

Por fim, na elaboração do presente relatório participaram os colaboradores da IGAS, cujo 
desempenho profissional, ao longo do ano de 2011, não poderá deixar de merecer o justo 
reconhecimento.  
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