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Visão geral do programa de inspeções 

A IGAS realiza inspeções no setor da saúde que visam assegurar o cumprimento da lei e 
elevados níveis técnicos de atuação em todos os domínios da atividade e da prestação dos 
cuidados de saúde desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do 
Ministério da Saúde, ou por este tutelados, quer pelas entidades privadas, pessoas singulares ou 
coletivas, com ou sem fins lucrativos. Estas inspeções são temáticas, normativas, à qualidade, ou 
mistas. Para cada tipo de inspeção é elaborado um guião. Os guiões são publicados na página da 
IGAS na Internet em http://www.igas.min-saude.pt/category/publicacoes/guioes/. 

Em 2021 foram desenvolvidas inspeções sobre os temas que a seguir se descrevem. 

 

Inspeção à acumulação de funções 
públicas e privadas nos 
estabelecimentos hospitalares do 
Serviço Nacional de Saúde 

OBJETIVO: Verificar o cumprimento do 
regime jurídico da acumulação de funções 
públicas e privadas. 

Inspeção ao assédio no trabalho nos 
estabelecimentos e serviços do 
Serviço Nacional de Saúde e 
organismos do Ministério da Saúde 

OBJETIVO: Verificar a adequação e a eficácia 
das medidas de prevenção e combate ao 
assédio no trabalho nos estabelecimentos e 
serviços do Serviço Nacional de Saúde e 
organismos do Ministério da Saúde. 

Inspeção ao cumprimento do direito ao 
acompanhamento na assistência na 
gravidez 

OBJETIVO: Verificar o cumprimento das 
normas previstas na Lei n.º 110/2019, de 9 de 
setembro, que alterou a Lei n.º 15/2014, de 21 
de março de 2014, no que concerne ao direito 
ao acompanhamento na assistência na 
gravidez. 

Inspeção à elaboração, aplicação e 
avaliação do plano de gestão de riscos 
de corrupção e infrações conexas 

OBJETIVO: Verificar a elaboração, aplicação 
e avaliação dos planos de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas nos 
estabelecimentos e serviços do Serviço 
Nacional de Saúde e organismos do 
Ministério da Saúde. 

Inspeção ao funcionamento do órgão 
de gestão das entidades do setor 
público administrativo do Ministério da 
Saúde 

OBJETIVO: Verificar a conformidade do 
funcionamento dos órgãos de gestão nas 
entidades do setor público administrativo do 
Ministério da Saúde com as normas legais. 

Inspeção à gestão dos horários de 
trabalho dos médicos no Serviço de 
Cirurgia Geral nos hospitais do Serviço 
Nacional de saúde 

OBJETIVO: Verificar se a gestão dos horários 
de trabalho dos médicos do serviço de 
cirurgia geral respeita as disposições legais 
relativas à produção adicional, 
designadamente quanto à impossibilidade de 
efetuar produção adicional no horário normal 
de trabalho, incluindo as escalas de 
prevenção no Serviço de Urgência. 
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Inspeção ao Plano de Vacinação contra 
a COVID-19 em Portugal 

OBJETIVO: Verificar o cumprimento das 
normas e orientações aplicáveis à fase 1 do 
processo de administração da vacina contra a 
COVID-19 nas seguintes vertentes: 1) 
Critérios de seleção das pessoas a vacinar 
dentro dos grupos prioritários; 2) 
Procedimentos de gestão das doses 
excedentes; 3) Medidas preventivas do 
desperdício. 

Inspeção à prescrição de 
medicamentos 

OBJETIVO: Verificar a regularidade das 
práticas de prescrições de medicamentos. 

Inspeção à qualidade dos serviços 
prestados por profissionais de saúde 

OBJETIVO: Verificar o cumprimento das 
normas aplicáveis e a qualidade dos serviços 

prestados pelos profissionais de saúde 
envolvidos na assistência a um doente. 

Inspeção à rede de frio dos centros de 
vacinação COVID-19 

OBJETIVO: Verificar se a rede de frio de cada 
Centro de Vacinação COVID-19 funciona em 
conformidade com as especificações técnicas 
de cada vacina e as instruções do fabricante 
e se os responsáveis, regionais e locais, 
cumprem as suas responsabilidades. 

Inspeção a unidades e equipas 
prestadoras de cuidados continuados 
integrados de saúde mental 

OBJETIVO: Verificar a adequação da 
organização, da gestão e do cumprimento dos 
princípios e objetivos orientadores. 

 

 

Em regra, as inspeções são realizadas através da obtenção de evidências e da observação direta, 
sempre que se justifique, dos aspetos incluídos nos guiões. Por essa razão, em 2020, o ano em 
que eclodiu a pandemia da doença (COVID-19) do novo coronavírus (SARS-CoV-2), as inspeções 
realizadas pela IGAS sofreram uma redução evidente. Em 2021, esta atividade particular da IGAS 
foi retomada com novos temas. Apesar das contingências à realização do trabalho presencial 
nesta atividade a diminuição de processos de inspeção foi compensada com um aumento dos 
processos de auditoria, de fiscalização e de inquérito. 

PROCESSOS DE INSPEÇÃO INSTAURADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (ATÉ FINAL DE JULHO DE 2021) 
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As inspeções podem ter uma natureza transversal ou estar focadas em situações singulares. O 
inventário dos temas reflete esta opção. Desde o início de 2021, a IGAS tem optado pela 
transversalidade dos temas das inspeções, utilizando os processos de inquérito para as situações 
singulares. Consideramos que uma maior transversalidade de temas permite alcançar um impacto 
maior na melhoria da gestão no setor da saúde. 

TEMAS DAS INSPEÇÕES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (ATÉ FINAL DE JULHO DE 2021) 

 

 

As inspeções transversais permitem abranger um maior número de entidades, 
independentemente da sua natureza. Por vezes, uma inspeção com um único processo pode 
abranger um grande número de entidades. Noutras situações, onde a celeridade do resultado da 
inspeção é essencial à produção do impacto desejado, uma inspeção pode ser desdobrada em 
tantos processos quantos as entidades a inspecionar. 

O elevado número de entidades inspecionadas em 2021 deve-se à abrangência do processo de 
inspeção à implemen  ção do ‘Pl no de V cin ção con r    COVID-   em Por ug l’        

ENTIDADES INSPECIONADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (ATÉ FINAL DE JULHO DE 2021) 
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