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1. Nota introdutória 

O Regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, aprovado 

pela Portaria nº 45/2008, de 15 de Janeiro, reconhece aos utentes direitos e deveres e define 

as responsabilidades das unidades de apoio ao SIGIC. 

O presente anexo tem como objectivo apresentar, de forma sistematizada, em tabelas 

individualizadas, as competências regulamentadas de cada uma das entidades envolvidas no 

processo do SIGIC e as acções consideradas pertinentes para o cumprimento das mesmas. 

Assim, em cada capítulo é abordada uma entidade, identificada graficamente por uma cor, que 

inclui duas tabelas: a primeira com as competências e acções orientadoras e a segunda onde 

se elenca os tipos relatórios a efectuar e respectiva frequência. 

Os direitos e deveres dos utentes e as competências das entidades foram transcritas 

na íntegra da legislação, já as acções orientadoras pretendem ser um suporte de clarificação e 

orientação no cumprimento das respectivas competências sem limitar a gestão 

contextualizada de cada entidade. 

As competências atribuídas à UCGIC em sede de produção e contratação resulta do 

conhecimento privilegiado das necessidades expressas em cuidados cirúrgicos constantes da 

base de dados centralizada relativa aos doentes inscritos para cirurgia. Estas competências 

têm somente por pressuposto o conhecimento e a partilha de informação que aproveita ao 

planeamento dos cuidados necessários, à previsão da aquisição de serviços às entidades, à 

elaboração de estudos prospectivos face a diversos cenários propostos, à produção de 

informação de suporte à decisão por parte dos órgãos competentes, nomeadamente em 

matérias relativas à procura não satisfeita e à articulação da procura e da oferta com as 

prioridades do Plano Nacional de Saúde. 

Das competências atribuídas à UCGIC não pode ser inferida ingestão nas competências 

próprias de cada entidade ou estrutura mas antes uma complementaridade que deverá 

permitir maior transparência, processos mais eficazes e eficientes. 
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2. Direitos e deveres do utente 

Para efeitos do disposto no Regulamento do SIGIC, aos utentes são reconhecidos os 

seguintes direitos: 

Direitos Acções 

a) Obter um certificado comprovativo da sua 

inscrição em LIC 

 O utente, deve exigir um certificado de 

inscrição, com a informação mínima 

referida no impresso tipo, Volume V e 

uma cópia da sua proposta cirúrgica 

registada informaticamente, após 

consentimento pelo próprio e validada 

pelo responsável do serviço/UF 

proponente, que comprova a sua 

inscrição na LIC, caso a instituição 

hospitalar não o faça 

 O utente deve exigir um certificado da 

instituição hospitalar de destino, 

certificado de cativação, com os 

elementos referidos no impresso tipo, 

Volume V, após o registo informático da 

cativação da NT/VC, ou seja da aceitação 

formal da sua transferência por parte da 

nova instituição hospitalar 

b) Invocar motivo plausível para a não 

comparência à cirurgia ou às consultas, exames 

e tratamentos associados ao procedimento 

cirúrgico proposto, para os quais tenha sido 

convocado 

 O utente pode invocar até duas vezes, 

um motivo plausível, para a não 

comparência à cirurgia ou às consultas, 

exames e tratamentos associados ao 

procedimento cirúrgico proposto, para os 

quais tenha sido convocado sem perder o 

seu lugar na LIC 

 A terceira recusa, mesmo apresentando 

motivos plausíveis, ou terceira falta sem 

apresentar motivos plausíveis, determina 

a saída do utente da LIC 
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Direitos Acções 

c) Dispor de uma garantia de tratamento dentro 

do tempo máximo de espera garantido por 

nível de prioridade, por patologia ou por grupo 

de patologias 

 O hospital deve disponibilizar, ao utente, 

informação actualizada sobre os TMG 

que o estabelecimento assegura para os 

diversos tipos de prestação por patologia 

 O utente deve ser informado, no acto da 

proposta da cirurgia, do TMRG para a 

prestação dos cuidados que necessita 

 O utente deve ser informado, sempre 

que for necessário accionar o mecanismo 

de referenciação ou transferência entre 

instituições hospitalares sobre os TMG 

nos hospitais de encaminhamento  

d) Aceder a todo o tempo, junto da unidade 

hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia 

(UHGIC) do seu hospital ou através do Portal da 

Saúde, eSIGIC, aos dados que lhe respeitem 

registados na LIC, nomeadamente o nível de 

prioridade que lhe foi atribuído e o seu 

posicionamento relativo na prioridade atribuída 

 O utente tem o direito de ser esclarecido 

sobre os dados que constem no seu 

registo na LIC sempre que o solicite 

pessoalmente, ou por via electrónica, 

mensagem electrónica ou Internet 

e) Escolher, quando haja lugar a transferência, de 

entre os hospitais indicados para a realização 

daquela cirurgia 

 A nota de transferência/vale cirurgia 

referencia um conjunto de hospitais, 

elegidos informaticamente, com 

condições para realizarem a cirurgia 

proposta, de entre os quais o utente 

deve escolher o que considerar mais 

adequado à sua situação Para uma 

decisão mais informada são indicados os 

tempos médios de espera nessas 

instituições hospitalares  

f) Recusar a transferência do seu hospital para 

outros hospitais para realização da cirurgia de 

que carece 

 O utente, pode recusar a NT/VC sem 

qualquer prejuízo da sua situação na LIC, 

desde que informe as Unidades do SIGIC, 
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Direitos Acções 
por qualquer meio escrito, dentro dos 

prazos definidos, 5 e 15 dias após 

recepção do referido documento 

g) Requerer até ao máximo de três vezes a 

pendência da sua inscrição na LIC, invocando 

motivo plausível, por um período total de 

tempo inferior ao tempo máximo de espera 

garantido 

 O utente pode suspender (até três vezes) 

a sua inscrição na LIC se estiver 

temporariamente impossibilitado de 

fazer a sua cirurgia, consultas, exames e 

tratamentos associados à mesma 

 A impossibilidade pode ser por motivos 

clínicos ou pessoais 

 Se for por motivos clínicos o pedido deve 

ser formalizado por declaração médica e 

não pode ultrapassar 4 meses (120 dias 

seguidos) 

 O período total de pendência não pode 

ultrapassar o TMRG, previsto para a 

situação  

h) Requerer por escrito a sua saída da LIC  O utente deve solicitar, por escrito, que o 

seu nome seja retirado da LIC 

i) Apresentar reclamação escrita sempre que se 

verifique alguma irregularidade em alguma das 

fases do processo 

 O utente deve apresentar uma 

reclamação escrita sempre que 

identificar alguma falha no seu processo 
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Os utentes, para efeito do disposto no Regulamento do SIGIC, estão obrigados ao 

cumprimento dos seguintes deveres: 

Deveres Acções 

a) Formalizar o seu consentimento por escrito para 

a inscrição em LIC, de acordo com uma proposta 

cirúrgica e aceitar as normas do Regulamento 

 O utente depois de esclarecido sobre: 

o A identificação do cirurgião 

responsável pela cirurgia proposta 

o O motivo, descrição, objectivos, 

efeitos secundários e consequências 

da não realização da cirurgia proposta 

o As alternativas possíveis ao 

tratamento proposto 

o O motivo, tipo, descrição, objectivos, 

benefícios da realização da cirurgia 

proposta 

o Os cuidados antecipatórios no 

período pós-operatório 

o Efeitos a obter sobre a doença, 

qualidade de vida do utente e 

eventuais sequelas 

o O nível de prioridade clínica atribuída 

à cirurgia proposta 

o TMRG correspondente à sua situação 

e TMG pela instituição hospitalar e 

serviço/UF para o tipo de cuidados de 

saúde cirúrgicos, proposto 

o Dúvidas, receios e expectativas sobre 

o procedimento proposto 

o Os seus direitos e deveres 

Deve assinar o documento de concordância com 

a cirurgia proposta e de autorização da sua 

inscrição na LIC  

 A nota de consentimento tem de ser 
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Deveres Acções 
obrigatoriamente assinada pelo utente, 

que se não puder assinar, pode fazer-se 

substituir por um representante legal 

 Caso o utente não dê o seu 

consentimento imediato por escrito no 

momento da consulta onde é proposto 

para cirurgia, deve entregar a nota de 

consentimento na UHGIC da instituição 

hospitalar onde foi feito o 

atendimento, devidamente assinada, e 

no prazo de 2, 5 ou 10 dias de 

calendário a contar da data da inscrição 

provisória na LIC, consoante se trate de 

utentes classificados, respectivamente, 

nos níveis 3, 2 e 1 

b) Manter actualizados os dados constantes do seu 

registo na LIC, informando a UHGIC do seu 

hospital das alterações de quaisquer elementos 

que constam do seu processo, designadamente 

dos contactos pessoais (residência, telefone, 

endereço electrónico) 

 O utente tem de comunicar, 

atempadamente, à UHGIC do seu 

hospital qualquer alteração nos seus 

contactos pessoais 

 O utente deve ser esclarecido que a 

falta de meios de contacto, pode 

determinar o cancelamento da sua 

inscrição na LIC 

c) Comparecer na data marcada para a realização 

da cirurgia e aos actos que lhe estão associados e 

para os quais seja convocado, nomeadamente, 

consultas, exames e tratamentos 

 O utente deve comparecer à cirurgia, 

consultas, exames e tratamentos 

associados à mesma sempre que seja 

contactado e concorde com o 

agendamento proposto, dentro dos 

prazos regulamentares 

d) Informar a UHGIC do seu hospital, se possível 

antecipadamente, de qualquer situação que 

impossibilite ou determine o adiamento da 

 A apresentação da justificação para a 

não comparência a eventos associados 

ao procedimento cirúrgico, deve ser 
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Deveres Acções 
realização da intervenção cirúrgica ou dos actos 

referidos na alínea anterior e justificar a sua 

ausência nos termos do Regulamento 

apresentado através de qualquer meio 

escrito 

 Sempre que o motivo for do âmbito 

profissional ou clínico, a apresentação 

da justificação deverá ser 

acompanhada de declaração da 

entidade patronal ou de atestado 

médico, respectivamente 
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3. Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

Compete à Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UCGIC):  

Competências Acções 
a) Garantir a actualização permanente 

do registo dos utentes na lista de 

inscritos, assegurando a coerência 

dos dados transferidos pelos 

hospitais para o SIGLIC e a sua 

correcta integração 

 Administração e parametrização do sistema de informação 

de apoio ao processo SIGIC 

 Manutenção evolutiva da aplicação informática, SIGLIC de 

suporte à gestão do episódio do utente inscrito para cirurgia, 

desde a efectivação da primeira consulta em serviço 

hospitalar, relacionada com a proposta cirúrgica, até à 

conclusão do episódio, passando pela fase da realização da 

cirurgia, da catamnese e do processo de transferência do 

utente para outra unidade hospitalar  

 Manutenção e actualização de uma plataforma integradora 

dos dados dos hospitais que recolha diariamente a 

informação gerada ou alterada nos diversos hospitais, 

retorna informação com valor acrescentado e transfere 

processos entre hospitais aquando da transferência de 

utentes, de modo a garantir que as bases de dados 

hospitalares estejam em perfeita sintonia, com a base de 

dados central 

 Gestão dos processos de aquisição, processamento, reporte 

e controlo da informação 

 Definição dos processos de gestão de qualidade da 

informação 

 Definição e gestão dos processos de transferência de 

informação entre SIH e SIGLIC 

 Monitorização sistemática dos dados transferidos pelos 

hospitais para o SIGLIC 

 Qualificação automática dos dados transferidos pelos 

hospitais para o SIGLIC 

 Execução de um plano de controlo da efectividade e 

qualidade dos registos do SIGLIC 

 Publicação de: 

o Relatório de actividades da UCGIC – Capítulo – 
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Competências Acções 
Análise da gestão e qualidade da informação (vide, 

número 3.1) 

o Relatório da Actividade Cirúrgica no SNS – Capítulo - 

Análise da procura e oferta de serviços cirúrgicos, 

(vide, número 3.1) 

o Relatório da Actividade em oncologia cirúrgica no 

SNS (vide, número 3.1) 

o Relatório do 1º semestre da Actividade Cirúrgica no 

SNS (vide, número 3.1) 

 Estabelecimento de modelos de gestão de risco e planos de 

contingência do SIGLIC 

 Confrontação da informação pelos diversos interessados: 

o Instituições: Sistema de avisos e alarmes; Relatórios 

de desempenho; Relatório anual e do 1º semestre 

da actividade cirúrgica do SNS 

o Profissionais: Portal do profissional 

o Utentes: eSIGIC 

 Auditorias aos hospitais 

b) Elaborar e manter actualizado o 

Manual de Gestão de Inscritos para 

Cirurgia (MGIC) e propor a sua 

aprovação, bem como a sua 

divulgação 

 

 Revisão, actualização bianual do MGIC 

 Submissão do MGIC à aprovação da tutela  

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

 Disponibilização do MGIC nas páginas electrónicas 

institucionais (SIGIC; Portal da Saúde; Portal da ACSS e 

outros) 

c) Definir os protocolos de 

transferência de utentes entre as 

unidades hospitalares do SNS e do 

sector privado e do sector social que 

prestam cuidados aos beneficiários 

do SNS e entre estas e as entidades 

convencionadas nos termos do 

Regulamento, bem como elaborar os 

 Normalização de processos de gestão dos episódios 

inscritos em LIC, com vista à transferência 

 Observação da adequação da capacidade instalada à 

procura e elaboração de relatórios anuais com este teor  

 Gestão do parque de entidades e de profissionais em 

função dos serviços requisitados  

 Gestão do sistema de avisos e alarmes do SIGLIC no que 

se refere às matérias relativas à transferência dos 
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Competências Acções 
circuitos associados e assegurar os 

mecanismos de acompanhamento 

dos utentes e de comunicação entre 

aquelas unidades 

episódios 

 Publicação do: 

o Relatório da Actividade Cirúrgica no SNS – 

Capítulo - Mobilidade no SNS - Transferências 

no âmbito do SIGIC  

o Relatório síntese do 1º semestre do SIGIC (vide, 

número 3.1) 

o Relatório de análise de conformidade dos 

Serviços Cirúrgicos do SNS – Capítulo - 

Adequação da capacidade instalada face às 

necessidades de acesso (vide, número 3.1) 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

d) Definir um conjunto mínimo de 

dados de natureza clínica, 

administrativa e outra a registar nos 

sistemas de informação dos hospitais 

e a transferir para o SIGLIC 

 Definição das normas de registo da informação clínica e 

administrativa no hospital: 

 Requisitos mínimos na constituição do processo clínico 

do utente 

 Requisitos mínimos da gestão do episódio do utente no 

hospital 

 Requisitos mínimos da capacidade instalada e dos 

serviços disponíveis 

 Normalização dos dados, designando o conjunto mínimo 

de informação que em cada circunstância deve ser 

recolhida e registada 

 Garantia da qualidade dos dados integrados 

 Elaboração de um manual de certificação e actualização 

bianual do conjunto mínimo de dados a gerir no âmbito 

do SIGIC (vide, número 3.2) 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

e) Definir e colaborar na análise 

funcional dos circuitos de informação 

do SIGIC 

 Identificação das necessidades de informação para a 

gestão do SIGIC 
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Competências Acções 
 Definição do modelo e dos circuitos da gestão desta 

informação: aquisição, processamento, arquivo e 

reporte:  

 Publicação do Relatório de actividades da UCGIC – 

Capítulo – Análise funcional dos circuitos de informação 

do SIGIC (vide, número 3.1) 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

f) Prever o impacto das medidas 

instituídas no âmbito do SIGIC e 

propor metas relativas 

nomeadamente a produção, 

qualidade e tempos de espera 

 Elaboração de estudos de análise retrospectiva e 

prospectiva da evolução da LIC e dos impactos 

previsíveis das medidas tomadas, propor metas de 

produção, qualidade e tempo de espera, e publicação 

dos resultados no Relatório de análise prospectiva da 

actividade cirúrgica no SNS, capítulos: 

o Análise retrospectiva das vertentes: procura, 
oferta, capacidade instalada e produção (vide, 
número 3.1) 

o Proposta de metas e revisão dos tempos de 
espera, de produção e de qualidade (vide, 
número 3.1) 

o Impactos previsíveis das medidas propostas 
(vide, número 3.1) 

 

g) Reportar às estruturas competentes 

informação relevante que suporte e 

direccione a contratualização da 

produção cirúrgica para a procura 

não satisfeita identificada no âmbito 

do SIGIC 

 Publicação de: 

o  Relatório de análise prospectiva da evolução 

da LIC do capítulo - Proposta de metas em 

produção e qualidade e de revisão dos tempos 

de espera (vide, número 3.1) 

o Relatório de análise de conformidade dos 

Serviços Cirúrgicos do SNS, capítulos: 

Adequação da capacidade instalada face às 

necessidades de acesso e Análise das não 

conformidades registadas no ano (vide, 

número 3.1) 

h) Acompanhar a execução dos 
 Monitorização da produção cirúrgica dos hospitais SNS, 
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Competências Acções 
contratos – programa negociados 

com as unidades prestadoras dos 

cuidados de saúde integradas no 

SNS, no que respeita à totalidade da 

produção cirúrgica programada e 

urgente 

face à contratada 

 Colaboração com as entidades responsáveis pela 

execução dos contratos programa 

 Publicação do Relatório de análise de conformidade dos 

Serviços Cirúrgicos do SNS capítulos: 

o Actividade em cirurgia programada face à 

contratada (vide, número 3.1)  

i) Monitorizar a produção cirúrgica 

realizada a nível nacional, com 

especial ênfase na equidade no 

acesso e nos tempos máximos e 

médios e mediana da espera 

 Análise dos registos relativos à actividade cirúrgica 

 Monitorização contínua dos tempos de espera dos 

episódios e dos agendamentos, em função das 

prioridades disponíveis 

 Publicação de: 

o Relatório da Actividade Cirúrgica no SNS, 

capítulos: 

 Análise da procura e oferta de serviços 
cirúrgicos (vide, número 3.1) 

 Capacidade instalada e Produtividade 

(vide, número 3.1) 

o Relatório do 1º semestre da Actividade 

Cirúrgica no SNS (vide, número 3.1) 

o Relatório Síntese bimensal da actividade 

cirúrgica no SNS - Indicadores agregados por 

país, regiões e grupos de patologia (vide, 

número 3.1) 

o Relatórios de desempenho hospitalar 

j) Seleccionar os utentes a transferir e 

garantir o cumprimento e 

monitorização dos protocolos de 

transferência definidos por parte dos 

restantes intervenientes 

 Selecção de utentes a transferir atendendo ao tempo de 

espera no Hospital, às patologias registadas, aos 

procedimentos requeridos, aos requisitos peri 

operatórios e aos atributos do episódio, pendência e 

intransferibilidade 

 Monitorização e controlo do processo de selecção e 

transferência 

 Publicação de 
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Competências Acções 
o  Relatório da Actividade Cirúrgica no SNS, 

capítulo - Mobilidade no SNS - Transferências 

no âmbito do SIGIC (vide, número 3.1) 

o Relatório do 1º semestre da Actividade 

Cirúrgica no SNS (vide, número 3.1) 

l) Emitir e enviar vales cirurgia  Gestão do processo de emissão e envio dos vales 
cirurgia 

 Gestão dos contactos para esclarecimento e 

encaminhamento dos utentes no âmbito das emissões, 

devoluções e cativações dos vales 

 Gestão do processo das devoluções e recusas dos vales 

cirurgia 

m) Autorizar o hospital de destino (HD) a 

elaborar propostas cirúrgicas e a 

realizar os procedimentos que lhes 

correspondam 

 Avaliação dos pedidos dos hospitais de destino para 

elaboração e execução das propostas cirúrgicas e decidir 

em conformidade 

 Emissão dos pareceres e correspondentes documentos, 

quando aplicável 

 Controlo do processo 

n) Emitir orientações relativas a 

questões processuais do âmbito do 

SIGIC, designadamente em matéria 

de classificação e codificação nos 

registos de propostas cirúrgicas e 

demais documentos 

 Produção de projectos legislativos, pareceres, circulares 

normativas e esclarecimentos 

 Emissão de orientações relativas à classificação de 

diagnósticos, procedimentos, eventos e episódios 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

o) Definir e zelar pelo cumprimento das 

regras de confidencialidade dos 

dados dos utentes inscritos na LIC 

 Gestão de utilizadores, de perfis e de utilização 

 Monitorização da actividade dos utilizadores 

 Emissão de recomendações em matéria de segurança e 

confidencialidade dos dados 

p) Preparar e divulgar nos termos que 

vierem a ser definidos, a informação 

relevante relacionada com a 

 Publicação de: 

o Relatório da Actividade Cirúrgica no SNS 
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Competências Acções 
actividade dos diferentes hospitais 

do SNS e entidades convencionadas 

o Relatório da Actividade em oncologia cirúrgica 

no SNS 

o Relatório do 1º semestre da Actividade 

Cirúrgica no SNS  

q) Estabelecer e promover a 

colaboração com grupos de 

especialistas médicos, a Direcção -

Geral da Saúde, colégios de 

especialidades médico - cirúrgicos da 

Ordem dos Médicos e sociedades 

médicas com vista à elaboração e à 

permanente actualização dos 

protocolos de normalização da 

actividade hospitalar e da prática 

clínica para os principais 

procedimentos cirúrgicos realizados 

nos hospitais 

 Elaboração do Plano de actividades da UCGIC, capítulo - 

Propostas a desenvolver no âmbito de protocolos de 

normalização da actividade hospitalar e da prática 

clínica 

 Participação em grupos e fóruns com vista ao 

estabelecimento de protocolos, linhas de orientação e 

recomendações 

 Elaboração do Relatório de actividades da UCGIC, 

capítulo - Actividades desenvolvidas no âmbito de 

protocolos de normalização da actividade hospitalar e 

da prática clínica 

r) Definir com a colaboração das 

entidades referidas no número 

anterior e outras as nomenclaturas 

dos procedimentos cirúrgicos 

realizados pelos estabelecimentos de 

saúde convencionados no âmbito do 

SIGIC 

 Promoção de fóruns sobre semântica relativa à 

terminologia usada nos SI 

 Definição da nomenclatura dos procedimentos 

cirúrgicos realizados no SNS 

 Publicação de normas e recomendações referentes à 

semântica e nomenclatura 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

s) Participar na definição dos tempos 

máximos de espera garantidos por 

nível de prioridade clínica, por 

patologia ou por grupo de patologias 

 Elaboração do Relatório de análise prospectiva da 

actividade cirúrgica no SNS, capítulo - Proposta de 

metas em produção e qualidade e de revisão dos 

tempos de espera 

t) Participar no processo de revisão da 

tabela de preços da produção 

cirúrgica 

 Participação na construção do modelo de financiamento 

enfatizando a procura de equidade, eficácia e eficiência, 



MGIC 2011 [Volume V – Apêndices e Anexos]  

 

16/38 - V |2. Competências das Entidades 

 

Competências Acções 
promovendo a inclusão de parâmetros de qualidade na 

definição dos serviços a prestar 

 Análise do impacto da alteração de preços na produção 

e qualidade 

 Análise da resposta de prestadores em função dos 

preços estabelecidos com o propósito de propor novos 

preços que ajustem a oferta à procura numa lógica de 

minimização do preço para uma determinada qualidade 

estabelecida 

u) Participar na definição de normas 

para pagamento às equipas cirúrgicas 

dos hospitais do SNS 

 Formulação e proposta de modelos de pagamentos a 

profissionais que alinhem as motivações com os 

objectivos institucionais  

 Promoção da contratualização interna nos hospitais com 

os Serviços 

v) Participar na definição e na validação 

das especificações técnicas do SIGLIC, 

bem como na análise funcional da 

interacção dos sistemas de 

informação dos hospitais com este 

sistema 

 Avaliação e parecer sobre as especificações técnicas do 

SIGLIC antes da entrada em produção de qualquer 

desenvolvimento 

 Participação na construção e validação da análise 

funcional dos interfaces 

 Publicação do Relatório de actividades da UCGIC, 

capítulo - Análise funcional e gestão do SIGLIC 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

w) Participar na definição de normas 

para certificação das aplicações 

informáticas que geram informação a 

integrar no SIGLIC 

 Elaboração de pareceres relativos aos módulos 

aplicacionais dos serviços informáticos dos hospitais 

com vista à sua certificação 

 Acções de formação sensibilização e divulgação junto 

das entidades do SIGIC 

x) Realizar auditorias aos hospitais para 

determinar se o registo de 

informação, os processos 

estabelecidos e as demais obrigações 

decorrentes do SIGIC estão a ser 

cumpridas 

 Realização de um mínimo de dez auditorias aos 

hospitais, tendentes a determinar da qualidade da 

informação ao cumprimento das normas do SIGIC e 

demais normativos e orientações que interfiram na 

actividade dos serviços cirúrgicos 

 Publicação do Relatório de actividades da UCGIC, 
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Competências Acções 
capítulo - Actividade de auditoria (vide, número 3.1) 

y) Reportar às entidades competentes 

as situações detectadas em sede de 

auditoria, nomeadamente à 

Inspecção-Geral das Actividades em 

Saúde, quando se justifique 

 Elaboração de relatórios das auditorias (vide, número 

3.1) e submetê-los superiormente e ao IGAS quando se 

justificar 

 

3.1. Relatórios a elaborar pela entidade e sua frequência 

Relatório Capítulos Frequência 
Competência 

correspondente 

Relatório de 
actividades 
da UCGIC  

Análise da gestão e qualidade de 
informação 

Anual 
a) 

Actividades desenvolvidas no âmbito de 
protocolos de normalização da actividade 
hospitalar e da prática clínica 

q) 

Análise funcional e gestão do SIGLIC u) 

Análise funcional dos circuitos de 
informação do SIGIC 

e) 

Actividade de auditoria w) 

Actividade de formação, sensibilização e 
divulgação  

b), c), d), e), n), r), v) 
e w) 

Actividade de monitorização do processo 
SIGIC 

i) 

Relatório da 
Actividade 
Cirúrgica no 
SNS 

Análise da procura e oferta de serviços 
cirúrgicos 

Anual 
a) e i) 

Mobilidade no SNS - Transferências no 
âmbito do SIGIC  

c) e j) 

Processos e qualidade f) 

Capacidade instalada e Produtividade i) 

Relatório da Actividade em oncologia cirúrgica no SNS Anual a), c), f), j), i) e p) 

Relatório do 1º semestre da Actividade Cirúrgica no 
SNS  

Anual 
a), c), f), j), i) e p)  

Relatório de 
análise de 
conformida
de dos 
Serviços 
Cirúrgicos 
do SNS  
 

Adequação da capacidade instalada face às 
necessidades de acesso 

Anual 
c) e g) 

Análise da capacidade instalada e 
produtividade dos Serviços Cirúrgicos 

i) 

Actividade em cirurgia programada face à 
contratada 

h) 

Análise das não conformidades registadas 
no ano 

g) 

Relatório de 
análise 
prospectiva 
da 
actividade 

Análise retrospectiva das vertentes: 
procura, oferta, capacidade instalada e 
produção 

Semestral 
f) 

Identificação das necessidades de 
contratação de produção por hospital, com 

r) 
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Relatório Capítulos Frequência 
Competência 

correspondente 

cirúrgica no 
SNS 

base na análise da procura e oferta 

Impactos previsíveis face a cenários 
considerados  

f) 

Proposta de metas em produção e 
qualidade e de revisão dos tempos de 
espera  

g), f) e s) 

Relatório Síntese bimensal da actividade cirúrgica no 
SNS - Indicadores agregados por país, regiões e grupos 
de patologia 

Bimensal 
i) 

Relatórios de desempenho hospitalar Semestral i) 

Relatórios das auditorias realizadas  x) e y) 

 

3.2. Outras publicações 

Outras 
publicações 

Capítulos Frequência 
Competência 
correspondente 

Plano de 
actividades 
da UCGIC  
 

Propostas a desenvolver no âmbito de 
protocolos de normalização da actividade 
hospitalar e da prática clínica 

Anual 

q) 

Novas propostas de funcionalidades do 
SIGLIC 

v) 

Definição de objectivos, estratégias e metas   

Manual de certificação - Critérios de certificação de 
sistemas de informação para o SIGIC 
 

Anual d) 

Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia - Revisão, 
actualização 
 

Bianual b) 

Linhas directas   todas 
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4. Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia  

Compete à Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia (URGIC):  

Competências Acções 
a) Monitorizar, acompanhar e 

controlar a produção cirúrgica 
realizada pelas entidades 
hospitalares 

 Gestão e controlo da LIC e da actividade cirúrgica 
da região, com base nos indicadores retirados da 
aplicação SIGLIC e nos relatórios prestados pelos 
hospitais, para posterior distribuição ao CA e à 
UCGIC 

 Elaboração de relatórios de indicadores, a 
submeter à UCGIC, com uma periodicidade 
mínima semestral sobre a LIC e a actividade 
cirúrgica, quer na região, quer nos hospitais do 
SNS que fazem parte da região e nos hospitais 
convencionados com os quais celebrou convenção 

 Todos os relatórios deverão concluir sobre a 
adequação dos hospitais à sua missão e às normas 
instituídas, identificar insuficiência de resultados e 
correspondentes constrangimentos internos e 
externos e apreciar a evolução e a posição relativa 
a outros hospitais Devem ainda propor acções que 
visem a melhoria dos resultados e objectivos, 
passíveis de medição 

b) Propor ao CA da ARS a celebração 
de convenções com entidades 
privadas com vista à prestação de 
cuidados de saúde no âmbito da 
gestão integrada de inscritos para 
cirurgia, bem como o seu 
alargamento e participar nas 
negociações 

 Ajustamento das convenções às necessidades de 
procura da região, numa lógica de promoção da 
concorrência e da qualidade dos serviços 

 Participação nas negociações de novas 
convenções assegurando a sua conformidade com 
o Regulamento e o MGIC 

c) Acompanhar os contratos com as 
entidades convencionadas, 
garantindo designadamente que 
estão actualizados nos sistemas 
informáticos os procedimentos 
disponibilizados e os dados sobre 
os utentes inscritos 

 Participação na gestão e acompanhamento das 
convenções celebradas, assegurando 
nomeadamente: 

 A conformidade dos processos com o 
Regulamento e o MGIC 

 O cumprimento dos requisitos e termos 
contratuais acordados 

 Monitorização das irregularidades e qualidade dos 
registos informáticos da responsabilidade das 
entidades no âmbito da convenção estabelecida  

 Elaboração, no âmbito desta competência, de um 
relato semestral a submeter à UCGIC 

d) Monitorizar, avaliar e controlar a 
evolução de inscritos para 
cirurgia nas unidades 
hospitalares, designadamente os 
tempos de espera 

 Monitorização do tempo de espera dos utentes e 
alerta dos hospitais que estão em incumprimento, 
a fim de garantir o tratamento do utente dentro 
do TMRG e agir em conformidade 

e) Monitorizar e controlar os 
processos de transferência entre 
instituições e garantir o 
cumprimento dos protocolos de 

 Tratamento e gestão das respostas dos utentes às 
notas de transferência e vales cirurgia emitidos 

 Verificação dos registos no SIGLIC da tramitação 
processual  
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Competências Acções 
transferência definidos, 
designadamente no que respeita 
aos circuitos, acompanhamento e 
comunicação entre os 
intervenientes 

 Implementação de procedimentos nos HD que 
facilitem o processo de aceitação da devolução de 
um episódio, nomeadamente a apresentação de 
declaração assinada pelo utente em que toma 
conhecimento da devolução do seu episódio e do 
respectivo motivo e a apresentação de relatório 
médico quando o motivo da devolução é clínico 

 Análise dos pedidos de devolução e determinação 
da conformidade do HD face ao pedido 

f) Accionar os mecanismos 
necessários para garantir que é 
dada uma solução para a situação 
dos utentes transferidos dentro 
do TME 

 Análise dos episódios transferidos para os quais se 
esgotou a resposta no exterior e proceder à sua 
devolução ao HO no sistema informático (SIGLIC), 
incitando o HO ao tratamento célere desses casos  

 Garantia que o HO cumpre os prazos em vigor 
para protocolos de transferência definidos 

g) Acompanhar a transferência dos 
utentes, garantindo o seu acesso 
à informação e avaliar a 
qualidade dos cuidados prestados 

 Informação ao utente sobre o estado do processo 
e dos seus direitos e deveres, durante o processo 
de transferência  

 Tratamento e gestão das respostas dos utentes às 
notas de transferência e vales cirurgia emitidos 

 Gestão das cativações nos hospitais de destino  

 Tratamento e gestão dos pedidos de devolução e 
devoluções ao HO  

 Tratamento e gestão dos pedidos do HD  

 Gestão das reclamações dos utentes  

 Gestão dos pedidos do utente 

 Avaliação da qualidade dos cuidados prestados 
pelos HD nas vertentes, clínica, hoteleira, de 
atendimento, de gestão do processo e de registos 

h) Avaliar e decidir sobre pedidos de 
suspensão de contagem de 
tempo no HD 

 Avaliação e decisão no prazo máximo de 5 dias 
úteis, sobre os pedidos de suspensão de 
contagem de tempo no HD 

 Comunicação da decisão no módulo Comunicação 
na rede no SIGLIC e em caso de recusa deve 
constar a respectiva justificação 

i) Autorizar os pedidos das 
entidades convencionadas para 
realização de consultas ou MCDT, 
quando tal corresponda a um 
inequívoco interesse do utente 

 Avaliação dos pedidos no prazo de 5 dias e 
emissão das respectivas autorizações ou recusas 
devidamente justificadas, no módulo 
comunicação na rede, no SIGLIC 

j) Autorizar a emissão de vales 
cirurgia para a realização de 
procedimentos cirúrgicos 
propostos pelo HD, quando sejam 
complementares de 
procedimentos cirúrgicos 
realizados anteriormente, após 
auscultação do HO 

 Análise dos pedidos de realização de 
procedimentos cirúrgicos propostos pelo hospital 
de destino, no prazo máximo de 5 dias 

 Quando os procedimentos cirúrgicos propostos 
sejam complementares de outros realizados 
anteriormente, deve ser: 

 Auscultado o HO 

 Decisão sobre a autorização registada na 
comunicação na rede, SIGLIC, e adequadamente 
registada 

 Em caso de concordância deve ser autorizado a 
emissão de NT/VC para a realização dos 
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Competências Acções 
procedimentos propostos pelo HD 

k) Proceder à reemissão de vales 
cirurgia nas situações em que 
havendo lugar à aceitação de 
uma devolução, tal corresponda à 
manifesta vontade do utente 

 Análise dos pedidos de emissão de segunda via do 
NT/VC (cópia do NT/VC já emitido) dos utentes, 
num prazo máximo de 5 dias úteis e proceder em 
conformidade no sistema informático SIGLIC 

 Os pedidos, assim como a decisão devidamente 
justificada, devem constar no SIGLIC, opção 
“Comunicação na rede” 

l) Decidir nas situações em que se 
verifiquem conflitos entre HO e 
HD 

 Dirimir conflitos entre HO e o HD que impeçam o 
tratamento do utente 

 O processo de decisão, deve ter como base 
documental o módulo da comunicação na rede, 
sendo obrigatório o registo do contexto do 
conflito, da decisão e da resposta justificada  

 O processo de decisão não deve ultrapassar 15 
dias 

m) Verificar se a facturação emitida 
pelas entidades convencionadas 
corresponde à actividade 
realizada no âmbito dos vales 
cirurgia ou sancionada pelas 
UCGIC ou URGIC nos termos do 
Regulamento do SIGIC 

 Implementação de normas para validação da 
facturação 

 Validação da facturação dos hospitais 
convencionados, atendendo à informação 
disponível no SIGLIC e efectuados os respectivos 
registos no SIGLIC 

 O processo de validação da facturação não deve 
ultrapassar 2 meses após a recepção da factura. 

 Aplicação de não conformidades aos hospitais 
convencionados caso não cumpram os 
procedimentos regulamentares em vigor, 
nomeadamente os termos da convenção 
celebrada  

 Dedução dos montantes devidos por penalizações 
aplicadas nos pagamentos a efectuar às entidades 
convencionadas 

 Em casos de suspeição ou denúncia de acto ilícito, 
irregular ou má prática clínica não deve ser 
validada a factura até cabal esclarecimento dos 
factos 

 Instauração de processos de averiguações nas 
ocorrências designadas nos pontos anteriores 

n) Reunir com as UHGIC com 
periodicidade mínima semestral, 
com vista a identificar as suas 
dificuldades e contribuir para a 
sua resolução 

 Realização de reuniões, com periodicidade 
mínima semestral, de acompanhamento da 
actividade cirúrgica com os hospitais, a fim de : 

 Permitir o acompanhamento das dificuldades do 
hospital no que se refere ao SIGIC 

 Promoção do cumprimento dos critérios de 
antiguidade e prioridade e garantia dos TMRG 

 Promoção da qualidade da informação 

 A garantia da orientação estratégica do hospital 
para a promoção da resposta ao utente nas áreas 
mais críticas e carenciadas 

 Promoção da actualização da informação 
obrigatória nos sistemas de informação (SIGLIC e 
outros), nomeadamente a ficha do hospital, a 
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Competências Acções 
capacidade instalada, a gestão dos colaboradores 
e utilizadores do SIGLIC, os mapeamentos de 
serviços/unidades funcionais, entre outros 

 Evidência do apreço e reconhecimento pelas 
acções bem desenvolvidas, nomeando nos casos 
apropriados, os responsáveis pelas acções de 
sucesso e impacto no sistema 

 Avaliação das acções e resultados decorrentes das 
recomendações emitidas 

 Apresentação de novas recomendações para o 
período seguinte 

 Preparação das reuniões, referidas no ponto 
anterior: 

 Realização de convocatória onde conste os 
principais problemas identificados a abordar na 
reunião 

 Convocação dos responsáveis de serviço/UF que 
revelam problemas de resposta em conformidade 

 Elaboração de relatórios das reuniões a serem 
presentes ao CA, ARS e UCGIC, onde conste: 

 Avaliação do hospital, sua situação face à LIC, à 
produção e às conformidades processuais 

 Grau de implementação das recomendações em 
relatórios anteriores 

 Novas recomendações para fazer face aos 
constrangimentos às falhas e às oportunidades de 
melhoria 

 

4.1. Relatórios a elaborar pela entidade e sua frequência 

Relatório Frequência Competência 
correspondente 

Relatórios de indicadores sobre a LIC e a 
actividade cirúrgica programada, (da região, dos 
hospitais do SNS que fazem parte da região e dos 
hospitais convencionados com os quais tem 
convenção) 
 

Anual/Semestral a) 

Relatórios de acompanhamento das convenções 
celebradas 
 

Anual/Semestral c) 

Relatórios das reuniões com as UHGIC das 
instituições hospitalares da sua região (Avaliação 
do hospital, sua situação face à LIC, à produção e 
às conformidades processuais grau de 
implementação das recomendações em relatórios 
anteriores novas recomendações para fazer face 
aos constrangimentos às falhas e às oportunidades 
de melhoria) 

Anual/Semestral n) 
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5. Conselho de Administração 

Competências Acções 

a) Divulgar e garantir o cumprimento das 

normas do SIGIC e das regras incluídas no 

MGIC, bem como das orientações emitidas 

pela UCGIC e pela URGIC 

 Nomeação dos elementos da UHGIC, 

designação de um como coordenador, com 

conhecimento à UCGIC e URGIC (estrutura 

mínima – um administrador, um médico, 

um administrativo e um informático/ 

administrativo) 

 Definição das responsabilidades, deveres, 

acções a desenvolver e objectivos a atingir, 

da UHGIC da entidade hospitalar, através 

da publicação do seu regulamento e plano 

de acção, para um período que não deve 

ser inferior a um ano nem superior a 3 anos 

atendendo às competências definidas na 

Portaria 45/2008, de 15 de Janeiro e 

dotação da mesma, da autoridade 

adequada ao desempenho da sua 

actividade com a objectividade e 

independência necessárias 

 Promoção de fluxos de informação na 

UHGIC, serviços cirúrgicos e BO, eficazes na 

divulgação de matérias do SIGIC (MGIC, 

manual SIGLIC, legislação, linhas directas, 

circulares da ACSS, etc) 

 Garantia da formação e actualização dos 

colaboradores no âmbito do SIGIC 

 Consubstanciado num plano de formação 

anual e de um processo de controlo que 

avalie os conhecimentos considerados 

críticos na gestão do SIGIC nos 

colaboradores que se encontram em 

posições chave do processo 
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Competências Acções 
 Disponibilização dos meios físicos e 

humanos necessários a acções de 

sensibilização e formação, promovidas pela 

UCGIC e URGIC, garantindo a presença nas 

referidas acções de todos os elementos 

convocados 

 Implementação e supervisão das 

orientações emitidas pelas UCGIC e URGIC 

 Determinação da utilização de impressos, 

no âmbito do SIGIC, que cumpram com a 

informação mínima exigida nos modelos 

apresentados no Volume V 

b) Actuar de forma a que o hospital crie as 

condições que permitam dar resposta 

adequada à procura de tratamento cirúrgico 

e aos objectivos e directrizes estabelecidas 

no Plano Nacional de Saúde 

 

 Adequação dos recursos cirúrgicos em 

função das necessidades de acesso na área 

de influência da instituição hospitalar Desta 

forma o Plano de actividades de cada um 

dos Serviços tem de reflectir a análise do 

problema e consequente planeamento de 

recursos e acções 

 Contratualização interna da produção 

cirúrgica, consultas da especialidade e 

técnicas complementares de diagnóstico e 

terapêutica de forma a garantir a correcta 

execução do plano 

 A contratualização interna deve ser 

celebrada tendo em conta as dependências 

externas, nomeadamente de contratos com 

os principais fornecedores (ex: Imagiologia, 

BO e UCI …) importa que estas garantam a 

entrega atempada de produtos e serviços 

 Garantia da existência de normas e 

procedimentos internos que visem 

assegurar a segurança física e psíquica dos 



[Volume V – Apêndices e Anexos] MGIC 2011 

 

2. Competências das Entidades| V - 25/38 

 

Competências Acções 
utentes 

 Garantia da existência de planos de 

contingência, que devem ser 

periodicamente testados em simulacros 

 Instituição de processos de controlo que 

monitorizem a qualidade dos serviços 

prestados nas vertentes: 

o Efectividade dos serviços 

prestados 

o Complicações e outros riscos 

passíveis de impactarem no utente 

o Acesso aos serviços 

o Registos administrativos 

c) Garantir prioritariamente a realização das 

cirurgias que, pela sua especificidade, têm 

uma oferta reduzida noutras unidades 

hospitalares, nomeadamente do sector 

convencionado, sem que se comprometam 

os critérios de prioridade e antiguidade 

 

 Análise da oferta cirúrgica existente nas 

instituições hospitalares da sua Região (do 

SNS e convencionados) através dos 

relatórios disponibilizados do SIGIC 

 Criação de mecanismos de garante do 

agendamento ao TMRG das cirurgias 

identificadas como de oferta reduzida na 

Região de inserção da instituição hospitalar 

 Controlo mensal dos desvios verificados 

 Garantia da realização célere das cirurgias 

relativas a episódios em incumprimento 

 Promoção das técnicas cirúrgicas com 

oferta reduzida na região de influência do 

hospital 

d) Zelar e assegurar a gestão optimizada do 

bloco operatório em função da procura e da 

lista de procedimentos de cada uma das 

 Estabelecimento de protocolos que 

garantam a qualidade e o controlo do risco 

n autilização do Bloco 
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Competências Acções 
especialidades cirúrgicas, de forma a diminuir 

os tempos de espera da respectiva LIC 

 Distribuição dos tempos de sala aos 

serviços em função da sua capacidade de 

utilização observada 

 Capacitação dos Serviços em função da 

respectiva procura, da especificidade dos 

tratamentos que disponibilizam e do tempo 

médio de espera dos operados 

 Controlo dos tempos de utilização da sala, 

cancelamentos de cirurgias nas 24 horas 

que antecedem a data da cirurgia 

 Maximização da capacidade instalada, 

maximizando sempre que necessário o 

número de horas disponíveis por sala, que 

por princípio não deve ser inferior a 12 

horas diárias, adequação sincronizada das 

horas de cirurgião e anestesista por forma 

a maximizar o rendimento de cada sala 

e) Garantir a fiabilidade da informação e 

normalização dos fluxos de informação 

relativos à LIC 

 

 Criação de mecanismos de controlo que 

permitam determinar a fiabilidade e 

integridade da informação reportada no 

âmbito do SIGIC 

 Formalização em documentos dos fluxos de 

informação a seguir no âmbito do SIGIC 

onde se identificam os diversos 

responsáveis pelos respectivos fluxos 

 Criação e actualização de um banco de 

assinaturas de todos os colaboradores que 

assinam documentos no âmbito do 

processo SIGIC 

 Garantir a disponibilidade dos meios 

adequados para a gestão segura da 

informação requerida no SIGIC 
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Competências Acções 
 Promoção da utilização correcta dos 

sistemas informáticos por parte dos 

autores primários da informação 

 Estabelecimentos de normas que garantam 

a autoria dos dados registados 

f) Zelar e garantir a correcta atribuição dos 

níveis de prioridade definidos no MGIC, de 

acordo com as boas práticas clínicas e 

proceder à sua divulgação junto dos 

profissionais de saúde 

 

 Definição e divulgação dos critérios de 

atribuição dos níveis de prioridade clínica 

 Promoção junto dos responsáveis de 

serviços/UF da necessidade de definição 

dos critérios específicos de cada uma das 

unidades 

 Criação de mecanismos de revisão e 

validação da correcta atribuição das 

prioridades clínicas 

 Elaboração de um relatório, com 

periodicidade máxima semestral, da 

execução dos mecanismos referidos 

g) Garantir a actualização da informação no 

SIGLIC relativa à capacidade produtiva do 

hospital no âmbito dos tratamentos 

cirúrgicos, quantificando e caracterizando os 

recursos materiais, humanos e funcionais 

disponíveis de acordo com as especificações 

que sejam estabelecidas, e à produção 

cirúrgica contratualizada com os respectivos 

serviços 

 Actualização anual do registo da 

contratualização interna no SIGLIC, nos 

termos constantes no Manual do SIGLIC 

 Garantia da exactidão e actualidade da 

Ficha do Hospital, que deve ocorrer sempre 

que se verifiquem alterações dos dados 

inscritos e/ou pelo menos duas vezes por 

ano (até 18 de Janeiro e 18 de Julho)  

 Garantia da exactidão e actualidade da 

Ficha de Colaboradores da aplicação SIGLIC, 

de todos os colaboradores da instituição no 

âmbito do SIGIC, nos termos constantes no 

Volume II deste manual, numa frequência 

mínima semestral 
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Competências Acções 
 Garantia da exactidão e actualidade do 

registo de todos os colaboradores que 

devem poder aceder ao SIGLIC, nos termos 

constantes no Manual do SIGLIC, 

verificando a adequação às disposições 

legais dos perfis estabelecidos 

h) Zelar e assegurar a correcta codificação dos 

diagnósticos e procedimentos realizados de 

acordo com os processos descritos no MGIC e 

com o Código da Classificação Internacional 

das Doenças em vigor 

 

 Nomeação de uma estrutura de gestão 

para apoio e supervisão da codificação dos 

episódios terapêuticos em particular na 

definição do plano de cuidados e na 

conclusão 

 Definição das funções, responsabilidades e 

plano de acçãoda estrutura de gestão 

referida no ponto anteriormente 

 Garantia de um sistema de auditoria 

interna à codificação efectuada que deve 

resultar em pelo menos um relatório anual 

que identifique as falhas e 

constrangimentos e proposta de soluções 

i) Garantir a existência de suportes 

informáticos adequados às necessidades de 

gestão da informação referente ao SIGIC e 

com conexão ao SIGLIC, observando as 

indicações sobre segurança, protecção e 

confidencialidade de dados 

 

 Atribuição de funções e competências ao 

responsável dos Serviços informáticos, com 

vista a: 

o Avaliar e informar o CA sobre os 

recursos tecnológicos necessários 

para prosseguir com a missão de 

garantir a gestão eficiente do Sistema 

de informação, de acordo com os 

requisitos do SIGIC 

o Garantir a qualidade e segurança dos 

dados constantes no SI 

o Garantir a existência dos planos de 

contingência devidamente tratados 
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Competências Acções 
em simulações Garantia da existência 

de um manual de segurança e 

protecção de dados e sua aprovação 

Gestão adequada e documentada do 

interface entre o SIH e o SIGLIC 

 Atribuição de competências, à UHGIC ou 

outra entidade por forma a garantir o 

adequado mapeamento dos dados entre os 

SI e o SIGLIC 

 Criação e manutenção de canais de 

informação internos para reporte pelos 

utilizadores finais de questões relativas ao 

funcionamento das aplicações informáticas 

 Definição e divulgação de políticas e 

procedimentos para as operações 

informáticas associadas ao SIGIC 

j) Garantir que são emitidos os pareceres 

técnicos nomeadamente os de natureza 

clínica que são solicitados quer pela UCGIC 

quer pelas URGIC 

 

 Nomeação de um colaborador com as 

competências adequadas sempre que for 

solicitado um parecer técnico e dotado das 

condições para produzir o referido parecer 

 

5.1. Relatórios a elaborar pela entidade e sua frequência 

Relatório Frequência Competência 
correspondente 

Relatório sobre o controlo da atribuição 
das prioridades clínicas 

Anual/semestral f) 

Relatório de auditoria interna à 
codificação (identificação de falhas, 
constrangimentos e proposta de 
soluções) 

Anual h) 
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6. Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia  

Compete à Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UHGIC): 

Competências Acções 

a) Centralizar a gestão de inscritos para cirurgia 

do hospital 

 Centralização dos contactos dos utentes e 

garantia da execução das suas decisões no 

âmbito dos direitos constituídos 

(pendência, transferências e 

cancelamentos) das normas estabelecidas 

no Hospital, nomeadamente:  

 Normas de segurança e acesso aos 

dados 

 Critérios para estabelecimento de 

prioridades 

 Normas de contactos e 

agendamento 

 Critérios de inclusão de utentes em 

LIC 

 Critérios para colocação do 

episódio como intransferível 

 Critérios para colocação do 

episódio como Pendente 

 Acompanhamento central da LIC de cada 

serviço com particular atenção ao 

cumprimento do TMRG 

b) Controlar e supervisionar o registo dos 

utentes na LIC do hospital 

 Controlo das propostas elaboradas, sua 

adequada inclusão no SI e auditoria dos 

processos inscritos para determinar a sua 

conformidade 

 Monitorização das não conformidades 

relacionadas com o registo de propostas 

cirúrgicas 

 Elaboração de relatórios de conformidade 

mensais, propondo intervenções correctivas 

c) Zelar pelo cumprimento das normas 
 Promoção da formação contínua dos 

utilizadores e formação para integração de 
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Competências Acções 
aplicáveis à LIC e respectivo Regulamento novos elementos no âmbito do SIGIC, 

consubstanciado num plano de formação 

 Definição das condições de transporte dos 

utentes em caso de transferência 

 Divulgação, dos critérios instituídos para 

colocação de um episódio intransferível por 

motivos sociais  

 Garantia do envio dos certificados de inscrição 

na LIC e cartas de saída em correio registado 

 Divulgação e supervisão dos circuitos dos 

processos de gestão do episódio no âmbito do 

SIGIC 

 Divulgação do Regulamento do SIGIC, do 

presente manual e do Manual do SIGLIC  

 Garantia que os impressos utilizados na 

instituição hospitalar contêm a informação 

mínima exigida pelo presente manual 

d) Zelar pela actualização permanente da 

informação administrativa e clínica 

respeitante a cada utente registado na LIC 

 Gestão diária das situações identificadas nos 

alarmes do SIGLIC 

 Promoção junto dos serviços/UF da qualidade 

da informação registada, nomeadamente ao 

nível da codificação, do preenchimento 

correcto dos campos, da realização dos 

registos de forma atempada, da utilização 

correcta e sistemática dos sistemas de 

informação, entre outros 

 Monitorização e auditoria interna dos registos 

efectuados pelos Serviços com relatórios 

mensais 

e) Informar e acompanhar os utentes para 

esclarecimento de todos os aspectos 

administrativos relacionados com a sua 

situação na LIC, incluindo a resposta a 

sugestões e o encaminhamento das 

 Visibilidade do espaço físico da UHGIC, através 

da existência de placa de identificação 

 Divulgação da informação sobre localização e 

horário da UHGIC pelos principais pontos de 

informação e encaminhamento de utentes 

 Manutenção dos registos dos elementos de 
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Competências Acções 
reclamações para as URGIC e UCGIC referência e contactos da UHGIC, actualizados 

no SIGLIC 

 Definição, implementação e divulgação dos 

meios de comunicação entre a UHGIC e os 

utentes 

 Criação e divulgação de uma linha directa de 

atendimento telefónico 

 Garantia da existência de envelopes RSF e sua 

distribuição nas consultas, para devolução da 

nota de consentimento já assinada, e nos 

serviços cirúrgicos, para sugestões e 

reclamações 

 Monitorização das sugestões e reclamações 

dos utentes e responder em conformidade  

f) Realizar ou assegurar o contacto com os 

utentes para marcação de consultas ou 

exames, designadamente no âmbito dos 

cuidados pré – operatórios, da avaliação pré-

anestésica e da programação cirúrgica 

 Registo sistemático no SI dos contactos 

estabelecidos com os utentes, com a sua 

identificação, data, hora assunto, resposta 

institucional e identificação do colaborador 

que fez o atendimento 

 Promoção de que o contacto com o utente 

para o agendamento é realizada dentro dos 

prazos estabelecidos por nível de prioridade e 

a cirurgia agendada dentro dos prazos 

máximos garantidos por nível de prioridade 

operacional 

 Extracção periódica (semanal), por serviços/UF, 

da lista de utentes a agendar e envio para os 

respectivos responsáveis 

 Controlo de qualidade relativo a contactos e 

marcações, com relatórios semestrais 

discriminados por serviço 

g) Prever e identificar os casos dos utentes que 

deverão ser transferidos para outra unidade 

prestadora de cuidados de saúde, 

 Identificação regular dos utentes cujo tempo 

de espera ultrapassa os 70% do TMRG e envio 

para que os serviços/UF cirúrgicos 

providenciem a reavaliação clínica e 
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Competências Acções 
esclarecendo – os sobre as condições de 

aceitação da transferência e supervisionar a 

recepção e o envio dos processos clínicos dos 

utentes nesta situação 

adequabilidade da proposta e a eventual 

actualização dos MCDT  

 Atendimento e resposta dentro dos prazos 

legalmente previstos, dos pedidos realizados 

no âmbito da comunicação na rede pelas 

diversas unidades do SIGIC  

 Controlo do conhecimento dos colaboradores 

que efectuam o atendimento, sobre o processo 

de transferência 

h) Preparar a informação necessária para o 

planeamento, a gestão e a tomada de 

decisões relativos à LIC e à actividade 

cirúrgica, para distribuição às diversas 

unidades orgânicas do hospital e para 

posterior relatório às entidades supervisoras 

 

 

 Extracção periódica (semanal), por serviço 

cirúrgico, da lista de utentes a agendar e envio 

para os respectivos responsáveis de serviço 

 Seguimento diário dos avisos e alarmes de não 

conformidades 

 Seguimento mensal das estatísticas no SIGLIC 

de cada serviço 

 Elaboração e envio às diferentes entidades (CA, 

UCGIC, URGIC) de relatórios de ponto de 

situação mensais, em relação à gestão do SIGIC 

na instituição hospitalar, incluindo os 

indicadores definidos pelas entidades 

supervisoras para efeitos de monitorização da 

LIC e da actividade cirúrgica do hospital Os 

relatórios devem identificar falhas, 

constrangimentos e contra propostas de 

melhoria 

i) Informar mensalmente as URGIC e UCGIC a 

respeito da gestão do SIGIC, de acordo com 

os indicadores que venham a ser definidos 

para a prática de monitorização 

 Elaboração e envio às diferentes entidades (CA, 

UCGIC, URGIC) de relatórios de ponto de 

situação mensais, em relação à gestão do SIGIC 

na instituição hospitalar, incluindo os 

indicadores definidos pelas entidades 

supervisoras para efeitos de monitorização da 

LIC e da actividade cirúrgica do hospital Os 

relatórios devem identificar falhas, 

constrangimentos e contra propostas de 
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Competências Acções 
melhoria 

j) Promover a realização de reuniões, com 

periodicidade mensal, de acompanhamento 

da actividade cirúrgica do hospital com todos 

os serviços envolvidos no processo 

 Realização mensal de reuniões com os serviços 

cirúrgicos e BO para discussão e análise da LIC, 

nomeadamente: 

 Identificação de constrangimentos e 

correspondentes acções em curso 

 Plano de acção para resolução das não 

conformidades e dos casos especiais 

 Cumprimento dos TMRG 

 Cumprimento dos critérios de antiguidade e 

prioridade 

 Actualização de utilizadores do SIH nos serviços  

 Acompanhamento da contratualização interna 

k) Avaliar e reportar às URGIC e UCGIC toda a 

informação que seja, por estas, considerada 

pertinente, designadamente sobre a 

produção cirúrgica base e adicional, 

contratualizada e realizada, a evolução da 

LIC, a capacidade técnica do hospital, a 

capacidade instalada, os recursos e a 

utilização do bloco operatório 

 Actualização da ficha do hospital, ficha de 

colaboradores, pelo menos duas vezes por ano 

(até 18 de Janeiro e 18 de Julho) 

 Actualizações dos contratos internos, externos, 

carteiras de serviços e mapeamentos sempre 

que surgirem alterações 

 Resposta num prazo máximo de 10 dias úteis a 

qualquer questão colocada pela UCGIC ou URGIC 

na comunicação na rede 

l) Garantir o registo e a transferência para o 

SIGLIC, no prazo máximo de 10 dias úteis a 

contar da respectiva ocorrência, dos dados 

relativos nomeadamente à gestão da LIC, 

produção prevista e produção realizada 

 Implementação de um controlo sistemático para 

verificação do adequado registo dos eventos 

relacionados com os serviços cirúrgicos e demais 

acções relativas aos utentes destes serviços bem 

como a verificação da correcta transcrição da 

informação para o SIGLIC num prazo máximo de 

10 dias 

 

m) Garantir a inclusão no SIGLIC de relatórios 

sobre a situação do utente à data da alta 

hospitalar com vista a ser presente ao seu 

médico assistente, incluindo informação 

 Implementação de um controlo sistemático para 

verificação dos registos obrigatórios no SIGLIC 

 Elaboração de relatórios mensais do processo de 

controlo sistémico 
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sobre protocolo operatório, lista de sequelas, 

intercorrências e complicações, medicação e 

outros tratamentos administrados durante o 

internamento, achados clínicos decorrentes 

dos exames, das observações e da cirurgia, 

prescrição para ambulatório e outras 

recomendações 

 

n) Garantir a disponibilidade, a actualidade e a 

qualidade da informação requerida pelo 

SIGLIC, de acordo com as especificações 

emanadas pela UCGIC 

 Monitorização regular da qualidade dos registos 

clínicos e administrativos, com vista a assegurar, 

entre outras, a integridade da informação 

(totalidade, exactidão e validade) constante no 

SIGLIC 

 Garantia do correcto e actual mapeamento entre 

o SIH e o SIGLIC 

 Promoção do registo atempado e actual de toda 

a informação clínica e administrativa por parte 

dos serviços/UF 

 Garantia que todos os utilizadores que 

beneficiam da informação do sistema possam a 

ela aceder em espaço e tempo oportuno 

o) Supervisionar a operacionalidade dos meios 

informáticos de modo a garantir a sua 

adequação aos requisitos de recolha e 

transmissão de informação definidos pela 

UCGIC 

 Promoção de reuniões com o responsável dos TI 

para controlo das análises efectuadas à 

operacionalidade da integração da informação 

entre os SIH e SIGLIC 

 Solicitação de relatórios periódicos, mínimo 

semestral, sobre os controlos efectuados à 

operacionalidade do SIH, da integração da 

informação entre o SIH e o SIGLIC e as medidas 

correctivas adoptadas para correcção das 

situações irregulares 

 Reporte ao CA das situações identificadas, 

decorrentes das actividades anteriores, que 

possam carecer de intervenção para a sua 

resolução 

 Promoção e participação em simulações que 
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Competências Acções 
visem testar os planos de contingência 

p) Avaliar os fundamentos invocados pelo 

utente para suportar uma acção ou omissão 

relativa à sua participação no processo e 

qualificá-los ou não como motivos plausíveis 

para a conduta adoptada 

 Definição de critérios e análise dos diversos 

motivos evocados, em articulação com os 

serviços/UF cirúrgicos, para aceitação como 

plausíveis, dos fundamentos invocados pelo 

utente para suportar uma acção ou omissão 

 Análise e qualificação dos diferentes motivos 

registados nos SI como plausíveis ou não 

 

6.1. Relatórios a elaborar pela entidade e sua frequência 

Relatório Frequência Competência 
correspondente 

Relatório de controlo e supervisão do 
registo dos utentes na LIC do hospital 
(adequação e conformidade da inclusão 
dos processos inscritos no SI) 

Mensais b) e m) 

Listagem de utentes a agendar (por 
serviço/unidade funcional) 

Semanal e)e h) 

Relatórios de ponto de situação da 
gestão do SIGIC (indicadores de 
monitorização da LIC e da actividade 
cirúrgica do hospital identificação de 
falhas, constrangimentos e contra 
propostas de melhoria) 

Mensais h) 
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7. Serviços cirúrgicos e outras áreas hospitalares envolvidas 

Competências Acções 
a) Validar a situação do utente face aos 

critérios clínicos definidos para 
inscrição do utente na LIC do 
hospital 

 

 Elaboração de propostas cirúrgicas para 
intervenções cirúrgicas de acordo com a 
capacidade técnica do serviço/UF e as boas 
práticas clínicas 

 Definição dos critérios clínicos para inscrição 
de utentes em LIC do serviço e 
estabelecimento dos respectivos protocolos 

 Definição de protocolos de actuação nos 
serviços cirúrgicos e Bloco operatório nas 
patologias mais frequentes 

 Definição de protocolos de actuação no Bloco 
Operatório em cada patologia 

 Validação da situação do utente face aos 
critérios clínicos definidos para determinar a 
inscrição de utentes na LIC do serviço 

 Reavaliação da indicação cirúrgica e a 
prioridade sempre que necessário 

b) Zelar pela actualização permanente 
da lista de procedimentos cirúrgicos 
susceptíveis de serem realizados 
pelos seus serviços, garantindo que 
a cada um está correctamente 
associado o código do sistema de 
codificação em vigor 

 Desenvolvimento e manutenção da 
actualização permanentemente da lista de 
procedimentos cirúrgicos susceptíveis de 
serem realizados pelos seus serviços, com a 
garantia que a cada um está correctamente 
associado ao código CID na versão em vigor, 
(esta classificação deverá ser efectuada por 
um médico codificador com formação em 
SIGIC) 

c) Garantir a selecção dos utentes 
inscritos em LIC para efeito de 
programação cirúrgica de acordo 
com os critérios de antiguidade e 
prioridade estabelecidos no MGIC e 
no Regulamento 

 

 Selecção dos utentes para a programação 
cirúrgica de acordo com os critérios de 
antiguidade e prioridade estabelecidos no 
regulamento e neste manual 

 Execução da programação cirúrgica tendo em 
conta os objectivos estabelecidos com o CA do 
hospital 

 Preparação do processo para a transferência, 
caso não seja possível o agendamento do 
episódio aos 70% do TMRG 

d) Informar imediatamente a UHGIC de 
qualquer modificação referente ao 
utente que determine a sua 
substituição ou a alteração da sua 
posição na LIC   

 Comunicação à UHGIC de todas as alterações 
de estado do episódio dos utentes (pendência, 
suspensão, cancelamento, agendado e 
operado) e respectivas justificações 

e) Zelar e assegurar o registo no 
sistema de informação do hospital 
das propostas cirúrgicas, dos 
agendamentos, dos relatórios 
cirúrgicos e clínicos, das altas de 
internamento em que tenha 
ocorrido um acto cirúrgico com 
utilização de bloco operatório, da 
conclusão dos processos e demais 

 Atribuição da responsabilidade pelos registos 
clínicos e administrativos no SI, em cada uma 
das fases do processo SIGIC e pelo controlo 
dos mesmos a cada cirurgião do Serviço  

 Implementação de processos de controlo para 
uma análise sistemática dos episódios 
identificados no sistema de alarmes do SIGLIC, 
devendo existir um colaborador identificado 
no Serviço responsável por esta tarefa que 
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Competências Acções 
movimentos na LIC, de acordo com 
os requisitos do MGIC 

deverá ter uma formação particularmente 
cuidada nos normativos do SIGLIC e 
institucionais que acompanhará os colegas na 
correcta execução das tarefas e que reportará 
mensalmente aos directores o processo de 
controlo Sempre que possível este colaborador 
deve ter o cargo de codificador clínico  

 

 


