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“O SNS” 

 Artigo 64.º CRP 

 Todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde e o 

dever de a defender e promover.  

 Esse direito efetiva-se através da criação de um serviço 

nacional de saúde universal, geral e gratuito. 

 Incumbe prioritariamente ao Estado garantir o acesso de 

todos os cidadãos, independentemente da sua condição 

económica, aos cuidados da medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação, bem como uma racional e 

eficiente cobertura médica e hospitalar de todo o país. 
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Mudança de Paradigma 

• Despacho n.º 02/2012-SEC/DN  

Assunto: Combate à 
corrupção, fraude 
fiscal e fraude contra 
os serviços públicos 
designadamente SNS. 
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A Estratégia 

 

 

     O combate à Corrupção na Saúde 

 

 Estratégia proactiva; 

 Reforço de meios humanos; 

 Fomentou-se o trabalho em equipa; 

 Estabelecimento de contatos privilegiados junto da Administração 

Direta do Estado e entidades privadas; 

 Criação de ponto de contato no Gabinete do Ministro da Saúde; 

 Sistematização analítica da informação; 

 Aprofundar conhecimentos a nível das leis do medicamento; 

 Coordenação com o DCIAP com uma equipa de 5 Magistrados. 
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Entidades Colaboradoras 

Ministério da Saúde; 

 ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. ; 

 INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I.P; 

 IGAS – Inspeção Geral das Atividades em Saúde; 

 ERS – Entidade Reguladora da Saúde; 

 Ordem dos Médicos; 

 Autoridade Tributária e Aduaneira; 

 IGF – Inspeção Geral de Finanças. 
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Centro de Conferência de Faturas 
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requisição 
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prescrição 

Medicamentos 
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Data prescrição 

Data dispensa 
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Prescrição Prestação 

Prescritor 

Utente 

Entidade 
Financeira 
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Medicamentos 
Dispensados 

Valores 
Faturados 
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A Prova 

 Análise de encargos por local de prescrição; 

 Mapa das faturas das farmácias; 

 Faturação por distrito; 

 Clínicos com maior valor de comparticipação; 

 Laboratórios com maior número de embalagens; 

 Medicamentos com maior volume de comparticipação; 

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

 Identificação dos Delegados de Informação Médica (DIM); 

  Medicamento com Autorização de Introdução no Mercado (AIM); 

 Autorização do comércio por grosso; 

 Licenciamento de farmácias; 

 Laboratório/medicamento. 
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Notícia do Crime 
 Denúncias recebidas pela Polícia Judiciária 

 Ministério Público (DCIAP) 

 IGAS 

- Inspeções e auditorias ao setor da saúde. 

 INFARMED 

- Ações inspetivas a farmácias, armazenistas e 

distribuidores. 

 IGF  

- Auditorias financeiras: 

ARS (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, 

Algarve) 

 Ministério da Saúde 

- Gabinete do Senhor Ministro da Saúde; 

- ACSS, IP; 

- SPMS, EPE. 
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Responsabilidade criminal 
 

Corrupção (vinculo laboral muito importante); 

Corrupção ativa e passiva no setor privado; 

Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional; 

Atestado falso; 

Abuso de confiança; 

Burla Qualificada; 

Falsificação de documento; 

Branqueamento de capitais; 

Tráfico de estupefacientes; 

Fraude fiscal qualificada; 

Contrabando; 

Furto e recetação; 

Associação criminosa. 
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“Modus Operandi” 

 LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS, tendentes a aumentar os 
lucros, com prescrição abusiva ou mesmo fraudulenta dos 
médicos. 

 

 Vantagens dadas: 

 

 Viagens: 

  - Exige-se comprovativo do pagamento da viagem 

  - Comprovativo da ajuda técnica do médico ao laboratório 

 Recebimento de dinheiro em numerário 

 

 Ofertas diversas 
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A Desmaterialização da RECEITA 

Receita em Papel  

                       Receita eletrónica Receita Sem Papel 
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Os Medicamentos 

2015 

Medicamentos PVP Máx. Taxa de Comp. 

RISPERDAL CONSTA 50mg / 2ml 159,92 90% 

RISPERDAL CONSTA 37,5mg / 2ml 132,33 90% 

RISPERDAL CONSTA 25mg / 2ml 104,72 90 % 

SEROQUEL SR 200 mg 81,95 90% 

SEROQUEL SR 300 mg 101,67 90% 

 ZOMARIST 1000 mg + 50 mg 50,45 90% 

ZYPREXA VELOTAB 15 mg 83,32 90% 

ALZEN SR 200 mg 81,95 90% 

ZEBINIX 800 mg 128,43 90% 

AZILECT 1 mg 100,03 90% 

LYRICA 200 mg 109,67 90% 

LYRICA 300 mg 96,44 90% 

EUCREAS 1000 mg + 50 mg 50,45 90% 

JANUMET 1000 mg + 50 mg 47,82 90% 

JANUVIA 100 mg 46,50 90% 

ZELDOX 80 mg 117,57 90% 

ABILIFY 400 mg  323,44 90% 

Medicamentos utilizados com frequência na fraude 
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Crime de corrupção 

 Está em causa “legalidade de atuação dos agentes 
públicos, a quem está interdito mercadejar com o cargo” 

 
 Para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo 

(penas de prisão de 1 a 8 anos); 

 

   Se o  ato ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo (pena de 
 prisão de 1 a 5 anos); 

 

 Corrupção sem demonstração do ato pretendido (pena de prisão até 5 anos ou 
com pena de  multa até 600 dias – RECEBIMENTO INDEVIDO DE VANTAGEM. 
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Ato de CORRUPÇÃO 

 A corrupção no sistema de saúde envolve planos 
bem estruturados, onde impera uma lógica 
organizativa direcionada para a obtenção do lucro. 
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AS OPERAÇÕES 

Operações realizadas no âmbito de investigações de fraude ao SNS: 

 
1. Operações Esquizofarma I e II (janeiro e junho de 2011): 8 detenções e 2 dezenas de buscas; 

 

2. Operação SOS Pharmacias (março de 2012): 60 buscas, apreensão de diversas viaturas de 

gama alta, embarcações, obras de arte, bloqueadas mais de 100 contas bancárias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Operações Remédio Santo I e II (junho e dezembro de 2012):  detidas 14 pessoas. 
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AS OPERAÇÕES 
4. Operação Cheque-Dentista (outubro 2012): no Norte do País, está indiciada a prática de Fraudes com 

o “Cheque-Dentista”; 

 

5. Operações Receitas A Soldo I e II (fevereiro  e novembro de 2013): foram realizadas diversas buscas 

que culminaram na apreensão de material diverso e na detenção de  6 pessoas; 

 

6. Operação Prescrição de Risco I e II (abril e julho de 2013 e junho de 2014): foram efetuadas 45 

buscas e detidas 12 pessoas ligadas à atividade médica, farmacêutica e de distribuição por grosso de 

medicamentos de uso humano; 

 

7. Operação Consulta Vicentina (janeiro de 2014): foram realizadas 33 buscas e detidas 12 pessoas 

ligadas a várias atividades do ramo da saúde, tendo ainda sido apreendido diverso material relacionado 

com a prática da atividade criminosa em investigação; 

 

8. Operação Consulta low–cost (atestados e receituário fraudulento); 

 

9. Operação Triângulo das Bermudas (novembro, dezembro de 2014 e maio de 2015); 

 

10. Operação  Cruz Verde (março de 2015,  11 buscas e 4 detidos). 
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Investigação “Remédio Santo” 

Proferido Acórdão em 1ª Instância 
 18 arguidos; 

 14 detidos; 

 16 condenados; 

 120 buscas e/ou apreensões; 

 260 testemunhas; 

 Cerca de 500 médicos identificados, em 

moldes passíveis de responsabilidade 

criminal  pela prática de corrupção; 

 Perícias financeiras e informáticas; 

 Análise a milhares de receitas; 

 Atividade criminosa ocorreu em 

diversos distritos judiciais (DCIAP); 

 Prejuízo SNS de 4 milhões de euros; 

 Indemnização civil no valor de cerca de 

3,5 milhões de euros. 

Crimes  

 Associação Criminosa 
(Grupo Norte e Grupo 
Centro Sul); 

 Burla qualificada; 

 Falsificação de documento; 

 Pedido de indemnização 
civil. 
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 Médicos emitem receituário 

forjado; 
 

 Numa única farmácia valor 

comparticipado  foi de 

570.000,00 Euros; 
 

 Uma única receita (>500,00 

Euros)  
 

 Não se destinam ao utente; 
 

 Exportação e/ou lucro no valor 

total da receita. 

“Valor das Receitas Falsas” 
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Resultado da Fraude 

 Foi detetado um médico a prescrever uma 
média de 1.000.000,00 Euros/Ano de forma 
fraudulenta. 
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Resultados Obtidos 

Remédio Santo 

Buscas e Apreensões 
 Receituário 

Medicamentos 

 Cartões e listas de utentes 

 Dinheiro 

 Bens imóveis 

 Viaturas de alta gama 

Identificação e detenção 
de autores 

Perceção dos fenómenos 
fraudulentos 

 

Dinheiro Medicamentos Veículos 

Remédio Santo 
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Outras Investigações por Corrupção 

 Operação “Esquizofarma” 
 Julgamento 

 Prejuízo ao SNS de € 1.373.873,21  

 246 testemunhas; 

 33 arguidos; 

 8 detidos; 

 45 Buscas (viaturas apreendidas); 

 2105 receitas falsas; 

 8282 Embalagens (7023 de Risperdal); 

 Valor embalagem 187,00 Euros; 

 Comparticipação a 100% (até Out. 2010); 

 Perícias financeiras e outras. 

 Crimes: Corrupção passiva e ativa, 

falsificação e burla qualificada, recetação 

e pena acessória de proibição de 

exercício de funções, crime também 

imputados às sociedades, por força do 

artigo 11º do CP. 

 

 Operação “Prescrição de 

Risco” 
 14 arguidos; 

 12 detidos; 

 255 testemunhas; 

 47 Buscas; 

 Prejuízo SNS (1,3 milhões de 

euros). 

 Crimes: 

 Corrupção (ativa e passiva); 

 Falsificação de documento; 

 Burla qualificada. 
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OPERAÇÃO “SOS PHARMÁCIAS” 

Notas de crédito: 56 Milhões de Euros; 

Percentagem de devoluções: + 50% das compras; 

 300 contas bancárias  analisadas; 

Entradas nessas contas: 37 Milhões de Euros; 

 Fraude fiscal qualificada: 624.250,00 € 

 39 farmácias envolvidas. 

DISTRIBUIDRES  FARMÁCIAS  Distribuidores 

Vendas Devoluções 

Notas de Crédito 
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 Conforme se pode verificar na fotografia infra que fez parte dos 

autos, foi possível verificar que esses blisters (Lyrica) eram 

retirados da caixa valormed colocados em caixotes numa 

sala/arrecadação da FARMÁCIA, para quando estivessem 

completos serem revendidos. 

Reciclagem nas Farmácias 
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Apreensão 

 Na sequência da respetiva apreensão, remeteu esta Polícia as 

embalagens de medicamentos apreendidas ao INFARMED, com 

vista ao seu exame pericial/técnico, o qual veio a confirmar a 

existência de discrepâncias dos respetivos Lotes e datas de fabrico, 

quer das embalagens, quer dos blisters. 
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 Exportação de Morfina dissimulada em contentores de outros 
medicamentos, com destino ao mercado africano; 
 

 

 

 
 

   
 

DA FRAUDE FISCAL / TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
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BURLA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
Intervenientes: 

- Um Diretor de Serviço 
- Dois Médicos 

 Recorrendo a registo de tempos de trabalho falso, três médicos induziram 

um Centro Hospitalar em erro, transmitindo a ideia que estariam a prestar  
trabalho ou disponíveis para esta prestação nesta instituição pública, quando 
na realidade se encontravam em exercício de funções em vários 
estabelecimentos médicos privados, obtendo um enriquecimento ilícito e 
lesando desta forma o Serviço Nacional de Saúde. 
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 ATESTADOS DE “COMPLACÊNCIA”  

Intervenientes: 
- 1 Médico 

- 415 utentes 

 Investigaram-se a emissão de «atestados de complacência» (CIT – 

Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho por Estado de 
Doença de Funcionário Público/Agente Administrativo) emitidos por médico, 
no período compreendido entre os meses de setembro de 2010 e maio de 
2011, e entre os meses de setembro de 2011 e maio de 2014 a favor de 
vários utentes beneficiários da ADSE (professores), que por sua vez 
usufruíram dos mesmos para justificar diversos períodos de incapacidade 
para o trabalho. 
 
 Foram  analisados um total de 415 Certificados de Incapacidade 

Temporária emitidos por esse mesmo médico. 
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Resultados do “Combate à Fraude” 
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Encargos SNS 

Fonte Infarmed 

SOS PHARMÁCIAS 

 

Remédio Santo 

 

n n 
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Conclusão  
 Análise global do mercado de medicamentos em ambulatório  

 

Sumário Executivo (fonte Infarmed)  

 

 Gastos do SNS de Janeiro a Dezembro de 2012 = 1.174,4 milhões de euros 

 

 Gastos do SNS de Janeiro a Dezembro de 2011 =  1.326,2 milhões de euros 

  

Comparação em período homólogo 2012 

 diminuição de 11,4% = 151,8 MILHÕES de EUROS 

  

 Encargos SNS em 2013  diminuíram entre 1,0% (11 

milhões e 4,8% (51 milhões). 

Fraude e Corrupção no Setor da 

Saúde 
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Evolução Comparativa 
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Evolução 
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Continua o combate à Corrupção 
no SNS 
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“Os recursos do nosso país são 
LIMITADOS” 
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Muito Obrigado. 

Afonso Sales 

Inspetor – Chefe 

Polícia Judiciária 

UNCC/PJ 

afonso.sales@pj.pt 

Novo Edifício – Sede da Polícia Judiciária 

Rua Gomes Freire 

Lisboa 
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