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FISCALIZAÇÕES À ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DAS 

CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS 

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 
(IGAS), de acordo com a sua lei orgânica, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 
de fevereiro, “tem por missão auditar, 
inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação 
disciplinar no sector da saúde, com vista a 
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 ainda pelas entidades privadas, pessoas 
singulares ou coletivas, com ou sem fins 
lucrativos” (n.º 1 do artigo 2.º). 

A verificação do cumprimento das disposições 
legais e regulamentares e das orientações 
aplicáveis, bem como a qualidade dos serviços 
prestados, por qualquer entidade ou 
profissional, no domínio das atividades em 
saúde, é realizada, entre outras formas, através 
de ações de fiscalização. 

De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 
4.º, do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de 
fevereiro, compete ao inspetor-geral ordenar e 
decidir a realização destas ações de 
fiscalização e “determinar a realização de 
ações de fiscalização e de investigação e a 
instauração e instrução de processos de 
contraordenação cuja competência seja 
legalmente atribuída à IGAS, bem como aplicar 
as respetivas sanções”.  

A IGAS tem realizado ações de fiscalização na 
área da medicina dentária e nos cuidados de 

 
1 Para mais informação sobre esta medida, consultar a 
informação intitulada “Pedir cheques-dentista” na página 
do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde 

saúde oral, para verificar o cumprimento das 
disposições legais e regulamentares e das 
orientações aplicáveis, bem como a qualidade 
dos serviços prestados, incluindo no âmbito do 
cheque-dentista1 e na deteção do exercício 
ilegal da atividade de médico dentista. 

A Portaria n.º 268/2010, de 12 de maio 
(alterada pela Portaria n.º 167-A/2014, de 21 de 
agosto), estabelece os requisitos mínimos 
relativos à organização e funcionamento, 
recursos humanos e instalações técnicas para 
o exercício da atividade das clínicas ou 
consultórios dentários, e define os requisitos a 
que devem obedecer as suas instalações, 
organização e funcionamento. Este diploma é 
aplicável a todas as unidades ou 
estabelecimentos de saúde privados que 
prossigam atividades de prevenção, diagnóstico 
e tratamento das anomalias e doenças dos 
dentes, boca, maxilares e estruturas anexas, 
independentemente da forma jurídica e da 
designação adotadas, no âmbito das 
competências legalmente atribuídas a cada um 
dos grupos profissionais envolvidos. 

Para estas ações da IGAS foi elaborado o 
Guião para a Fiscalização de Clínicas e 
Consultórios Dentários, aprovado a 30 de maio 
de 2021. O guião está publicado na página da 
IGAS na Internet em http://www.igas.min-
saude.pt/category/publicacoes/guioes/. 

Nos meses de abril a julho de 2021 foram 
realizadas onze fiscalizações sobre este tema. 

 

(SNS 24), atualizada a 7 de maio de 2020 e disponível em 
https://www.sns24.gov.pt/servico/boletim-de-saude-oral/  

http://www.igas.min-saude.pt/
mailto:igas@igas.min-saude.pt
http://www.igas.min-saude.pt/category/publicacoes/guioes/
http://www.igas.min-saude.pt/category/publicacoes/guioes/
https://www.sns24.gov.pt/servico/boletim-de-saude-oral/
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ENTIDADES FISCALIZADAS 

ENTIDADE LOCALIDADE REGIÃO 

Centro de Assistência das Obras Sociais da Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 

Leça da Palmeira Norte 

Clínica de Estomatologia e Medicina Dentária Dr. Júlio Dinis 
Rodrigues, Lda. 

Braga Norte 

Clínica Medica Dentaria - Costa & Costa, Lda. Monção Norte 

Machado & Razzotto – Medicina Dentária, Lda. Lisboa 
Lisboa e Vale do 

Tejo 

Manter Sorrisos - Clínica Dentária, Lda. Caldas da Rainha 
Lisboa e Vale do 

Tejo 

OralWest, Lda. Caldas da Rainha 
Lisboa e Vale do 

Tejo 

Perícias d'Encanto - Unipessoal, Lda. Amadora 
Lisboa e Vale do 

Tejo 

Policlínica Vale do Mouro, Lda. Monção Norte 

Presmedenta - Clínica Médica e Dentária da Praça do Areeiro, 
Lda. 

Lisboa 
Lisboa e Vale do 

Tejo 

SDS - Portugal Sociedade Suíça de Serviços Odontológicos, Lda. Viseu Centro 

Sorriso Bonito Porto (Ricardo Alberto Paquete Guitart, Empresário 
em nome individual) 

Matosinhos Norte 

EQUIPAS DE INSPEÇÃO 

Estas fiscalizações foram realizadas por nove 
inspetores integrados na Equipa Multidisciplinar 
para Gestão e Desempenho e na Equipa 

Multidisciplinar para a Qualidade e Direitos do 
Cidadãos. 

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS 

Nos relatórios produzidos foram emitidas 114 
recomendações, algumas das quais comuns 
aos vários processos de fiscalização. 

1. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

INFORMAÇÃO AOS UTENTES 

 Afixar os direitos e deveres dos utentes em 
local visível. 

 Afixar o nome do diretor clínico em local 
visível. 

 Atualizar a informação relativa aos 
procedimentos de emergência que se 
encontra afixada. 

 Substituir a informação provisória existente e 
afixar a sinalética adequada com os 
procedimentos de emergência. 

http://www.igas.min-saude.pt/
mailto:igas@igas.min-saude.pt
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 Elaborar e afixar informação relativa aos 
procedimentos de emergência. 

 Afixar toda a informação aos utentes prevista 
no artigo 4.º da Portaria n.º 268/2010, de 12 
de maio.  

SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

ATIVIDADE E DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

 Evidenciar a existência de um seguro de 
responsabilidade civil e de atividade referente 
ao estabelecimento fiscalizado. 

 Evidenciar a existência do seguro de 
responsabilidade profissional dos médicos. 

 Demonstrar a existência da apólice de seguro 
de responsabilidade civil (cobertura de 
responsabilidade civil de exploração em 
apólice de seguro multirriscos). 

REGULAMENTO INTERNO 

 Apresentar o regulamento interno atualizado, 
datado, assinado pela direção clínica e 
devidamente homologado. 

 Identificar o substituto do diretor clínico no 
regulamento interno. 

REGISTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE EFETUADOS E 

CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 Organizar e conservar os registos 
nominativos dos cuidados de saúde 
efetuados. 

 Garantir que a ficha clínica dos utentes 
contém a identificação do profissional 
responsável pelo seu atendimento. 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EM ARQUIVO 

 Assegurar a existência, em arquivo nas 
instalações da entidade, da documentação 
prevista legalmente. 

 Manter em arquivo a documentação a que se 
refere o artigo 8.º da Portaria n.º 268/2010, 
de 12 de maio. 

 Evidenciar as cédulas profissionais dos 
médicos dentistas devidamente atualizadas.  

 Fazer prova da titulação profissional de todos 
os profissionais que trabalham na clínica  

 Evidenciar a autorização para aquisição 
direta de medicamentos  

RECURSO A SERVIÇOS CONTRATADOS 

 Evidenciar a contratualização da gestão de 
resíduos hospitalares com entidade 
certificada.  

 Contratualização de serviço para 
higienização da roupa. 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

 Corrigir o aviso referente à existência de 
Livro de Reclamações, relativamente à 
entidade competente para apreciação 

 Atualizar a morada aposta no Livro de 
Reclamações da entidade proprietária do 
mesmo. 

2. LICENCIAMENTO E REGISTOS 

LICENÇAS 

 Evidenciar a existência de licenças de 
proteção e segurança radiológica em 
instalações que usem radiações ionizantes 
emitida pela Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA, I.P.). 

 Diligenciar junto da autarquia respetiva pela 
emissão da licença de 
funcionamento/autorização de utilização do 
estabelecimento.  

 Concluir, na APA, I.P., o processo de registo 
dos dois aparelhos de medicina dentária 
intraoral existentes.  

 Concluir o levantamento atualizado da 
arquitetura e as respetivas obras. 

REGISTO OBRIGATÓRIO NA ENTIDADE 

REGULADORA DA SAÚDE (ERS) 

 Evidenciar a existência de certidão de registo 
na ERS. 

 Afixar no estabelecimento a certidão de 
registo na ERS. 

 

 

http://www.igas.min-saude.pt/
mailto:igas@igas.min-saude.pt
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3. DIREÇÃO CÍNICA E RECURSOS 
HUMANOS 

Direção clínica 

Não foram emitidas recomendações. 

Pessoal 

Não foram emitidas recomendações. 

4. REQUISITOS TÉCNICOS 

MEIO FÍSICO E ESPAÇO ENVOLVENTE 

 Melhorar acessibilidade na porta principal, 
dada a existência de um degrau com cerca 
de 10 centímetros de altura. 

 Assegurar a privacidade nos gabinetes. 

NORMAS GENÉRICAS DE CONSTRUÇÃO 

 Identificar corretamente todas as áreas das 
instalações com sinalética adequada, 
designadamente a sala de 
desinfeção/esterilização. 

CLIMATIZAÇÃO 

 Dotar as instalações de climatização e 
ventilação adequadas para a atividade a que 
se destina.  

DESINFEÇÃO E ESTERILIZAÇÃO 

 Elaborar, atualizar e publicitar os 
procedimentos de desinfeção e esterilização, 
em conformidade com as boas práticas e o 
legalmente estabelecido.  

 Garantir o cumprimento das boas práticas na 
esterilização, incluindo todos os circuitos e 
procedimentos adequados e a separação 
física entre a zona de esterilização e a zona 
de desinfeção, e evidenciar a manutenção do 
autoclave. 

 Adaptar a sala de desinfeção/esterilização, 
de forma a assegurar a qualidade e a 
segurança dos serviços prestados. 

 Remover da sala de esterilização/desinfeção 
todo o material ali alocado e que não se 
encontra associado ao procedimento de 
esterilização. 

 Substituir o pavimento da sala de 
esterilização/desinfeção. 

 Substituir os baldes de lixo na copa e na 
zona de esterilização por baldes não 
perfurados e acionados por pedal. 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 Evidenciar o termo de responsabilidade pelas 
instalações elétricas.  

 Rever as instalações elétricas de acordo com 
os padrões de segurança. 

 Aumentar o número de tomadas necessárias 
para os equipamentos existentes. 

OUTROS SERVIÇOS DE AÇÃO MÉDICA 

Não foram emitidas recomendações. 

5. PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO 
DA SAÚDE ORAL (PNPSO) 

 Evidenciar a adesão ao Programa Nacional 
de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) dos 
profissionais aderentes.  

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
COMPARTIMENTOS DAS CLÍNICAS OU 
CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS 

ÁREA DE ACOLHIMENTO 

 Disponibilizar instalação sanitária para os 
utentes. 

 Adequar o alarme colocado na instalação 
sanitária de utentes, de acordo com o 
estabelecido no item 5., do ponto  2.9.15 (O 
equipamento de alarme das instalações 
sanitárias acessíveis deve satisfazer as 
seguintes condições) da secção 2.9 
(Instalações sanitárias de utilização geral) 
das Normas técnicas para melhoria da 
acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada, publicadas em anexo do 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 
que aprova o regime da acessibilidade aos 
edifícios e estabelecimentos que recebem 
público, via pública e edifícios habitacionais, 
revogando o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de 
Maio. 

http://www.igas.min-saude.pt/
mailto:igas@igas.min-saude.pt
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 Reduzir a altura do lavatório, nas instalações 
sanitárias adaptadas a pessoas com 
mobilidade condicionada, de modo a facilitar 
a circulação a pessoas em cadeiras de rodas, 
mas sem que tal interfira com a área de 
transferência para a sanita e o acesso ao 
autoclismo.  

ÁREA CLÍNICA/TÉCNICA 

Não foram emitidas recomendações. 

ÁREA DE PESSOAL 

 Criar um local para vestiários dos 
profissionais, separando-o das instalações 
sanitárias de pessoal. 

 Cumprir o projeto inicial relativamente às 
áreas de pessoal e arrecadações/arrumos 
existentes, ou, em alternativa, apresentar 
para aprovação na USP Zé Povinho do 
ACES Oeste Norte, um projeto de alteração 
ao projeto inicial, compatibilizando-o com as 
áreas de pessoal e arrecadações/arrumos 
existentes. 

 Assegurar a existência de cacifos individuais, 
em número adequado, para os trabalhadores. 

ÁREA DE LOGÍSTICA 

 Isolar a zona de esterilização, garantindo a 
independência de circuitos. 

 Criar espaços próprios para arrumação do 
material e produtos de limpeza e para a 
colocação dos contentores de resíduos. 

 Dotar a área de logística de uma sala ou 
zona de sujos para arrumação temporária de 
sacos de roupa suja e de resíduos. 

 Dotar a sala ou zona de sujos de um sistema 
de desinfeção. 

 Criar uma zona de roupa limpa para 
armazenagem  

 proceder e a uma melhor arrumação e 
ventilação na zona de material de limpeza. 

 Dotar os recipientes/contentores de resíduos 
hospitalares do grupo III de saco branco. 

 Colocar a datação nas mangas contento 
materiais esterilizados.  

 Instalar ventilação forçada na copa, 
instalações sanitárias do pessoal e armazém 
de material.  

7. EQUIPAMENTO SANITÁRIO 

GABINETE DE CONSULTA 

 Dotar os gabinetes de consulta de tina e 
bancada com torneira de comando não-
manual. 

SALA DE APOIO (SE EXISTIR) 

Não foram emitidas recomendações. 

LABORATÓRIO DE PRÓTESES (SE EXISTIR) 

 Equipar o laboratório de próteses com 
torneiras de comando não-manual e cesto 
retentor de gesso.  

 Instalar torneiras de comando não-manual e 
melhorar o sistema de gesso na bancada do 
laboratório de próteses dentárias.  

 Promover a separação/isolamento do 
compressor das restantes máquinas.  

SALA/ZONA DE SUJOS 

Não foram emitidas recomendações. 

SALA DE DESINFEÇÃO 

 Cumprir as determinações iniciais do projeto 
quanto às instalações sanitárias e à sala de 
esterilização/desinfeção.  

 Apresentar evidências da manutenção do 
autoclave.  

INSTALAÇÃO SANITÁRIA DE PÚBLICO 

Não foram emitidas recomendações. 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA DE PESSOAL (SE EXISTIR) 

Não foram emitidas recomendações. 

8. EQUIPAMENTO MÉDICO E 
EQUIPAMENTO GERAL 

GABINETE DE CONSULTA NA ÁREA 

CLÍNICA/TÉCNICA 

 Reparar o pavimento do gabinete de consulta 
em que o mesmo se encontre degradado. 

http://www.igas.min-saude.pt/
mailto:igas@igas.min-saude.pt
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 Assegurar que todos os médicos dentistas 
são portadores de dosímetro. 

 Evidenciar a existência de equipamento 
adequado a sedação consciente.  

 Utilização e manipulação dos produtos de 
acordo com as boas práticas e percentagem 
permitida de libertação de peróxido de 
hidrogénio inferior a 0,1%.  

CLÍNICA OU CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 Evidenciar protetores de raio x adequados.  

 Adquirir mala de primeiros socorros e 
equipamento de ventilação manual tipo 
“ambu”. 

 Promover o isolamento dos motores de 
aspiração. 

 Implementar ventilação adequada na zona de 
receção.  

 Evidenciar o registo da manutenção e 
limpeza dos equipamentos de ventilação.  

 Dotar o cone do aparelho de raio x de 
colimador. 

 Dotar os colaboradores de dosímetros para 
medir a radiação a que se expõem.  

SALA DE ORTOPANTOMÓGRAFO (OPG) 

 Adquirir proteções adequadas contra 
radiação e promover um adequado 
acondicionamento do colete protetor de 

radiação que se encontrava na sala do 
ortopantomógrafo.  

9. GESTÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO 
DA INFEÇÃO POR SARS-COV-2 

 Retificar a planta de arquitetura constante no 
plano de contingência para a COVID-19, de 
modo que corresponda à planta das 
instalações. 

 Adotar e cumprir as medidas preventivas da 
transmissão do vírus SARS-COV-2 
preconizadas nas normas e orientações da 
DGS, designadamente a Orientação n.º 
22/2020, de 1 de maio (atualizada em 7 de 
julho de 2020) e implementar o Plano de 
Contingência COVID-19, conforme 
Orientação n.º 6/2020, de 26 de fevereiro 
(atualizada a 29 de abril de 2021).  

 Promover a formação/informação necessária 
para o conhecimento de como agir de acordo 
com o plano de contingência. 

 Proceder a uma adequada e contínua 
limpeza das instalações, materiais e 
equipamentos. 

 Elaborar e subsequentemente divulgar a 
todos os trabalhadores e prestadores de 
serviço de cuidados de saúde do plano de 
higienização, conforme disposto nos pontos 2 
e 4 da Orientação da DGS n.º 14/2020, de 14 
de março de 2020 n.º 22/2020, de 1 de maio 
de 2020 (atualizada a 20 de julho de 2020).  

CONCLUSÃO

A IGAS realizou em 2021 11 fiscalizações em 
três regiões do país a 11 clínicas e consultórios 
dentários. Emitiu 114 recomendações. Deste 
trabalho resultou o encerramento imediato de 
uma entidade que se dedicava, exclusivamente, 
à área de branqueamento dentário e que, para 
além de problemas de salubridade, não 
apresentou a documentação necessária ao 
exercício da atividade a que se propunha, 
incluindo, nomeadamente, a que dizia respeito 
às características dos produtos utilizados no 
branqueamento. Três outras viram a sua 
atividade suspensa por se encontrarem a laborar 

em situação de grave risco para a saúde pública, 
designadamente por deficiente funcionamento da 
área de desinfeção/esterilização e 
incumprimento das medidas preventivas da 
transmissão do vírus SARS-CoV-2. 

O nosso objetivo é assegurar, através destas 
fiscalizações, a qualidade dos serviços 
prestados, a segurança das pessoas que 
recorrem a estas clínicas e consultórios 
dentários e também às pessoas que aí 
trabalham.

http://www.igas.min-saude.pt/
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FICHA TÉCNICA: 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

T. + 351 21 340 8100 

Email: comunicacao@igas.min-saude.pt 

www.igas.min-saude.pt  

Junte-se a nós nas redes sociais: 
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