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DESTAQUES 

Comportamentos Aditivos e Dependências 

Número 2  18 de dezembro de 2020 

APRESENTAÇÃO 

A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) produz e divulga informação sobre a melhoria 

da gestão do sistema de saúde e o direito à proteção da saúde. Nesta publicação apresentamos 

uma súmula de conclusões e recomendações, retiradas de relatórios de auditorias, inspeções, 

fiscalizações e ações disciplinares, que podem apoiar a melhoria dos processos de gestão. Neste 

segundo número divulgamos recomendações para corrigir aspetos da organização e 

funcionamento das comunidades terapêuticas, no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências. 

RECOMENDAÇÕES   

TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

COMUNICAÇÕES EM 
SITUAÇÃO DE FUGA 
DOS DOENTES 
INTERNADOS  

Falta de comunicação à 
Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências (DICAD) 
da Administração Regional de 
Saúde (ARS) competente, das 
situações de fuga temporária 
dos utentes internados nas 
comunidades terapêuticas. 

Dar sistemático conhecimento à DICAD das 
ausências temporárias dos utentes internados 
nas comunidades terapêuticas. 

Despacho n.º 16938/2013, de 2 de setembro, do 
Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e do 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
(Diário da República, n.º 253, 2.ª série, de 31 de 
dezembro de 2013). 

ENERGIA ELÉTRICA 
EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA 

A comunidade terapêutica não 
possui condições próprias 
para colmatar eventuais 
falhas de eletricidade em 
situações de emergência. 

Assegurar condições próprias para colmatar 
eventuais falhas de eletricidade em situações de 
emergência, designadamente no que diz respeito 
aos sistemas de iluminação de emergência, 
central telefónica e sistema de segurança. 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo n.º 74/2016, de 8 de 
novembro (art.º 43.º). 

EQUIPAMENTOS Os equipamentos utilizados 
pelo serviço de lavandaria das 
unidades com lavagem e 
engomagem de roupa (ferros 
e tábuas de engomar), não 
são do tipo industrial e/ou não 
possuem secador nem 
máquina de lavar a roupa com 
programa de desinfeção 
térmica. 

Adquirir e dotar as instalações do equipamento 
apropriado.  

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro (art.º 24.º 
(por remissão do art. 42.º) e n.º 2 do Anexo V), com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro. 
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FATURAÇÃO NO 
ÂMBITO DOS 
CONTRATOS DE 
CONVENÇÃO 

Insuficiências formais nos 
procedimentos de faturação 
no âmbito dos contratos de 
convenção, ainda que sem 
consequências ao nível da 
faturação. 

Faturação apresentada por 
comunidades terapêuticas 
sem diferenciação dos utentes 
quando internados em 
unidades de internamento 
diferentes. 

Rever, numa perspetiva de controlo interno, os 
procedimentos de verificação e conferência de 
faturação e documentação de suporte de modo a 
evitar insuficiências formais ou minimizar a 
ocorrência deste tipo de situações. 

Diferenciar, nas comunidades terapêuticas com 
diferentes unidades de internamento, os utentes 
alocados em cada uma delas e respetiva 
faturação. 

Despacho n.º 16938/2013, de 2 de setembro, do 
Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e do 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
(Diário da República, n.º 253, 2.ª série, de 31 de 
dezembro de 2013). 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS DO 
INTERNAMENTO 

As instalações sanitárias não 
asseguram a sua fácil 
abertura pelo pessoal, 
designadamente com portas a 
abrir para o exterior, o que 
condiciona o acesso dos 
técnicos às mesmas em 
situação de risco.  

As instalações sanitárias não 
asseguram a proporção de 
uma cabina, lavatório e duche 
por cada cinco utentes. 

Assegurar a fácil abertura das instalações 
sanitárias, garantindo a que as respetivas portas 
abrem para o exterior.  

Respeitar o rácio de instalações sanitárias por 
utentes 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro (art. 37.º, n.º 2). 

INSTALAÇÕES 
SANITÀRIAS PARA 
PESSOAS COM 
MOBILIDADE 
CONDICIONADA 

Inexistência de instalações 
sanitárias adaptadas para 
pessoas com mobilidade 
condicionada. 

Dotar os estabelecimentos com instalações 
sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade 
condicionada, de acordo com a legislação 
aplicável. 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo n.º 74/2016, de 8 de 
novembro (art. 37.º, n.º 2). 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto (secção 
2.9 do Anexo). 

INTERNAMENTO Áreas degradadas, incluindo 
instalações sanitárias e 
quartos de internamento que 
não respeitam a área mínima 
de 5 m

2
 por cada cama. 

Efetuar obras de reparação e conservação nas 
áreas de internamento, incluindo nas respetivas 
instalações sanitárias. 

Respeitar a área mínima de 5m
2
 por cama. 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro (art. 37.º). 
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LIVRO DE 
RECLAMAÇÕES 

Livros de reclamações 
indevidamente publicitados ou 
de difícil acesso aos utentes. 

As unidades devem possuir livro de reclamações, 
o qual deve estar acessível e publicitado, nos 
termos da legislação em vigor. 

 Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro (artigo 34.º, por 
remissão do artigo 48.º). 

Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2017, de 21 de junho. 

PROCEDIMENTOS NO 
ÂMBITO DA 
CONVENÇÃO 

Nem todas as propostas de 
admissão emitidas pelo 
Centro de Respostas 
Integradas (CRI) se 
encontram datadas e 
assinadas pelo profissional de 
saúde.  

Datas de emissão de 
propostas de admissão por 
vezes com uma diferença 
temporal superior a três 
meses relativamente à data 
de emissão do respetivo 
termo de responsabilidade 

Datar e assinar todas as propostas de admissão. 

Agilizar os procedimentos e diminuir o lapso de 
tempo existente entre a emissão das propostas 
de admissão dos utentes e a emissão do 
respetivo termo de responsabilidade. 

Despacho n.º 16938/2013, de 2 de setembro, do 
Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e do 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
(Diário da República, n.º 253, 2.ª série, de 31 de 
dezembro de 2013).. 

REGISTOS CLÍNICOS Registos clínicos e 
terapêuticos dos utentes 
incompletos, não assinados e 
não datados. 

Assinaturas ilegíveis ou falta 
de identificação dos 
responsáveis pela prescrição 
e execução dos atos clínicos. 

Os registos clínicos e terapêuticos nos respetivos 
processos devem ser efetuados de modo legível 
e que permita a identificação do autor e 
qualidade deste. 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo n.º 74/2016, de 8 de 
novembro (art. 31.º, por remissão do art. 48.º). 

REGULAMENTOS 
INTERNOS 

Regulamentos internos 
desatualizados e por vezes 
não afixados. 

Atualizar o regulamento interno, de modo a 
expressar o funcionamento, organização e as 
atividades efetivamente desenvolvidas e afixá-lo 
para consulta em local acessível. 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro (art. 33.º). 
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SEGURANÇA Planos de segurança internos 
não homologados. 

O sistema de segurança 
contra incêndios inoperacional 
ou não instalado em todas as 
instalações. 

Detetores de fumos nos 
quartos de internamento 
inoperacionais. 

Saídas de emergência com 
portas fechadas ou 
obstruídas, colocando em 
causa a segurança de 
pessoas e bens. 

Homologar o plano de segurança interno junto da 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANPC).  

Os planos de emergência são elaborados de 
acordo com as diretivas emanadas da Comissão 
Nacional de Proteção Civil e estão sujeitos a 
atualização periódica e devem ser objeto de 
exercícios frequentes com vista a testar a sua 
operacionalidade. 

Os sistemas de segurança contra incêndios 
devem estar completamente operacionais e as 
portas de emergência devem estar devidamente 
sinalizadas e desobstruídas. 

Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho, da 
Comissão Nacional de Proteção Civil  

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro. 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDADE 
CIVIL E 
PROFISSIONAL  

Inexistência de seguro de 
responsabilidade civil 
profissional nos operadores 
privados 

A entidade responsável pela unidade deve 
contratar e manter em vigor um seguro de 
responsabilidade civil e profissional que cubra os 
riscos inerentes à respetiva atividade e dos 
profissionais. 

Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
74/2016, de 8 de novembro (art. 32.º, n.º 2). 

 

RESPONSÁVEL: 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Equipa Multidisciplinar para a Qualidade e Direitos dos Cidadãos (EMQD) 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP) 

T. + 351 21 340 8100 / comunicacao@igas.min-saude.pt 

www.igas.min-saude.pt  

Junte-se a nós nas redes sociais: 

FACEBOOK / INSTAGRAM / LINKEDIN / TWITTER 

 

http://www.prociv.pt/bk/LEGISLACAO/Documents/Res.%20CNPC%20n%C2%BA%2025-2008.pdf
mailto:comunicacao@igas.min-saude.pt
http://www.igas.min-saude.pt/
https://www.facebook.com/igasaude
https://www.instagram.com/igasaude/
https://www.linkedin.com/company/igasaude
https://twitter.com/IGASaude

