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A 

Acto cirúrgico – evento que ocorre, obrigatoriamente, numa sala de Bloco Operatório 

(BO) onde se realizam um ou mais procedimentos cirúrgicos, simultâneos ou sequenciais, num 

determinado período de tempo, em que o utente permanece anestesiado e presente nas 

instalações do BO, sob a alçada de um cirurgião responsável por estes procedimentos. 

Agendamento – acções administrativas, enquadradas num evento clínico ou 

administrativo, para marcação de data para a realização de determinado evento requisitado. 

Agrupamento/Grupo de estrutura1 - “…classificação e agrupamento dos hospitais de 

acordo com tipologia dos seus custos.”  

A metodologia de agrupamento tem por base a análise do custo médio por doente de 

cada hospital ajustado pelo respectivo índice de case-mix, de forma a anular o efeito da 

casuística nos custos. 

Apgar Cirúrgico2 – é um índice que permite classificar o doente à saída da sala de 

operações, relativamente ao grau do risco que este apresenta de desenvolver complicações 

nos trinta dias subsequentes à intervenção cirúrgica e fornece à equipa cirúrgica uma avaliação 

sobre a condição física do doente. 

O cálculo deste índice é a soma dos pontos em cada categoria das avaliações intra 

operatórias seguintes: 

a. Perda de sangue estimada - a perda de sangue estimada a utilizar no cálculo deve 

corresponder ao valor inscrito nos registos da cirurgia. Geralmente, é calculada pelo 

anestesista e confirmada pelo cirurgião. Embora este método possa parecer impreciso, 

as estimativas de perda de sangue demonstraram ser exactas em termos de 

magnitude. 

b. Menor frequência cardíaca - a frequência cardíaca e a tensão arterial devem ser 

obtidas a partir do registo de anestesia, como os valores registados desde o momento 

da incisão até ao momento do encerramento da ferida, regista-se o menor valor.  

Em casos de ocorrência de assistolia ou bloqueio cardíaco completo, a pontuação para 

a frequência cardíaca deve ser 0.  

c. Menor tensão arterial média - a tensão arterial média deve ser usada para calcular a 

pontuação da pressão arterial. Quando a tensão sistólica e diastólica é registada sem a 

tensão arterial média, a menor tensão arterial média deve ser calculada seleccionando 

os valores mais baixos de tensão diastólica e utilizando a fórmula: tensão arterial 

média = tensão arterial diastólica + (tensão sistólica – tensão diastólica) / 3. 

 

 

                                                           
1
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Agrupamento_dos_hospitais_para_efeito_do_sistema_de_financiamento 

2DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE. - Linhas de orientação para a segurança cirúrgica da OMS: 2009 Cirurgia Segura Salva Vidas“Lisboa: 
Livraria da OMS, 2010. ISBN 978 92 4 159855 2. pp. 150-153 

http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Hospitais
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/%C3%8Dndice_de_case-mix
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Agrupamento_dos_hospitais_para_efeito_do_sistema_de_financiamento
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Tabela para cálculo do índice 

Pontos 0 1 2 3 4 

Estimativa de perda de 
sangue a 

>1000ml 601-1000 101-600 ≤100ml  

Menor tensão arterial média 
b,c 

<40mmHg 40-54 55-69 ≥70mmHg  

Menor frequência cardíaca b 85 p/mn* 76-85 56-65  ≤55 p/mn* 
*A ocorrência de bradiarritmias patológicas, incluindo paragem sinusal, bloqueio ou dissociação auriculo-ventricular, ritmos 

juncionais ou ventriculares e a assistolia também dá 0 pontos para a menor frequência cardíaca. 

 

ASA PS3– é o sistema de classificação do risco anestésico, segundo a Sociedade 

Americana de Anestesiologia, para avaliar os doentes antes da cirurgia. Este sistema foi 

estabelecido em 1963 com cinco categorias, sendo que uma sexta foi adicionada mais tarde. 

Classificação de estado físico dos pacientes: 

 ASA I: sem alterações fisiológicas ou orgânicas, processo patológico responsável 

pela cirurgia não causa problemas sistémicos. 

 ASA II: alteração sistémica leve ou moderada relacionada com patologia 

cirúrgica ou enfermidade geral. 

 ASA III: alteração sistémica intensa relacionada com patologia cirúrgica ou 

enfermidade geral. 

 ASA IV: distúrbio sistémico grave que coloca em risco a vida do paciente. 

 ASA V: doente moribundo que não é esperado que sobreviva sem a operação. 

 ASA VI: doente com morte cerebral declarada, cujos órgãos são colhidos com 

propósitos de doação.  

Atributos do episódio inscrito – são características de um episódio, decorrentes de 

acções registadas que influenciam o processo: 

 Validado (sim/não) – nota de consentimento e validação do responsável do 

serviço/unidade funcional registados e adequadamente integrados no SIGLIC e 

outras medidas exigidas no âmbito de programas específicos (p.ex. PTCO); 

  Pendente (sim/não) – paragem na contagem do TE do utente na LIC, a seu 

pedido, fundado em motivo plausível ou a pedido do médico proponente da 

cirurgia e consentido pelo utente, decorrente de uma situação clínica que o 

impede temporariamente de ser operado; 

 Suspenso (sim/não) – bloqueio de um episódio que impede que este seja 

mobilizado. Atributo que não interfere no cálculo do tempo de espera do utente 

na LIC; 

 Agendado4 (sim/não) – com data para a realização da cirurgia; 

                                                           
3
http://clinicamedicarquivo.blogspot.com/2004/07/classificao-asa-american-society-of.html; http://www.asahq.org/ 

 

http://clinicamedicarquivo.blogspot.com/2004/07/classificao-asa-american-society-of.html
http://www.asahq.org/
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 Intransferível (sim/não) – classificação do episódio impeditiva de transferência 

automática, por a mesma ter sido considerada clínica ou socialmente prejudicial 

ao utente e este ter dado o seu consentimento. 

 

C 

Cancelados – episódios cirúrgicos que saíram da LIC por razões distintas das da 

realização da cirurgia no serviço/UF em que estão inscritos. Estão neste grupo os episódios 

referentes a utentes não operados ou operados em outras instituições, na sequência de uma 

transferência e ainda os que o foram noutras modalidades de cirurgia (urgência,…). 

Catamnese5 – “…informações obtidas após o fim do tratamento e que permitem 

acompanhar a evolução de uma doença e estabelecer o prognóstico.” 

Cativação 6  –“…formalização no SIGLIC da aceitação por parte do utente da sua 

transferência para o hospital de destino.” 

Centro de Elevada Diferenciação7 (CED) – “… correspondem a serviços hospitalares com 

elevada diferenciação técnica que desenvolvem competências clínicas e de investigação com o 

objectivo de estruturar a abordagem do diagnóstico e do tratamento global e integral do 

doente com doença crónica.” 

Centro de Tratamento8 (CT) – “…é uma unidade diferenciada que, em articulação com o 

CED, desenvolve um determinado tratamento médico ou cirúrgico de forma intensiva e 

qualificada.” 

Centro de Tratamento em Obesidade9 (CTO) – “…unidades hospitalares que respeitam 

os critérios de qualidade e funcionamento definidos pela Direcção-Geral da Saúde, na 

dependência da qual deve ficar associada toda a actividade realizada ao abrigo do presente 

programa (PTCO) e que aderiu ao PTCO.” 

Cirurgia – equivalente a acto cirúrgico. 

Cirurgia de ambulatório 10– “…é uma intervenção cirúrgica programada, realizada sob 

anestesia geral, loco-regional ou local que, sendo habitualmente efectuada em regime de 

internamento, pode ser realizada em instalações próprias, com segurança e de acordo com a 

actual legis artis, em regime de admissão e alta no período máximo de vinte e quatro horas e 

não inclui a pequena cirurgia.” 

                                                                                                                                                                          
4 Fora do âmbito dos atributos do episódio, agendado indica a marcação da data de realização de qualquer evento. 
5http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/action/10/glo_id/2123/menu/2/ 
6 Cf. o n.º 37, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria nº 45/2008 de 15 
de Janeiro 
7 DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE, Circular normativa Nº: 14/DSCS/DGID, 31/07/2008. 
8 DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE, Circular normativa Nº: 14/DSCS/DGID, 31/07/2008. 
9 DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE, Circular normativa Nº: 14/DSCS/DGID, 31/07/2008. 
10Cf. o n.º 12, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria nº 45/2008 de 15 
de Janeiro 

http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/action/10/glo_id/2123/menu/2/
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Cirurgia programada11 – “…é aquela que é efectuada no bloco operatório com data de 

realização previamente marcada e não inclui a pequena cirurgia.” 

Cirurgia urgente12 – “…aquela que é efectuada no bloco operatório, sem data de 

realização previamente marcada, por equipas afectas ao serviço de urgência.” 

Classe diagnóstica – é o enquadramento clínico major onde se insere o problema do 

utente. 

Classificação da ferida cirúrgica (Altemeier)13 – As feridas são classificadas de acordo 

com a probabilidade e grau de contaminação da ferida no momento da intervenção cirúrgica, 

seguindo as definições do CDC: 

 Limpa – Ferida cirúrgica resultante de cirurgia electiva, não traumática, não infectada 

em que não houve transgressão da técnica cirúrgica e em que não se penetrou no 

tracto respiratório, digestivo, genito-urinário nem cavidade orofaríngea. 

 Limpa-contaminada – Ferida cirúrgica de intervenções, em que se penetrou no 

aparelho respiratório, digestivo, genito-urinário, em condições controladas (técnica 

cirúrgica correcta) e sem contaminação. 

 Contaminada – Ferida cirúrgica de intervenções com graves transgressões de técnica 

cirúrgica, as feridas traumáticas ou aquelas em que se penetrou no aparelho 

respiratório, digestivo ou genito-urinário, na presença de infecção. 

 Suja ou Infectada – Feridas traumáticas com tecido desvitalizado, corpos estranhos e 

contaminação fecal ou aquelas em que o tratamento cirúrgico foi tardio. 

Classificação Internacional de Doenças14 – “é uma nomenclatura de doenças criada para 

fins estatísticos. Passou por várias revisões das quais a mais conhecida ainda é a nona (CID-9) 

que data de 1975. A 10ª revisão (CID-10) já existe desde 1993 mas não tem ainda utilização 

generalizada. Em especial não é utilizada em Portugal nem nos Estados Unidos. Em vez dela é 

utilizada uma modificação clínica da CID-9: a CID-9-MC (Classificação Internacional de 

Doenças, 9ª Revisão, Modificação Clínica).” O sistema neste momento, requer a codificação 

em CID-9-MC mas está já adaptado ao sistema CID-10-MC e requer toda a informação 

necessária a uma posterior recodificação. 

Complicações15 –“…todas as situações novas de doença ou limitação funcional não 

esperada que surjam na sequência da instituição das terapêuticas e não sejam imputáveis a 

situações independentes dos procedimentos instituídos.” 

                                                           
11 Cf. o n.º 11, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria nº 45/2008 de 15 
de Janeiro 
12 Cf. o n.º 14, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria nº 45/2008 de 15 
de Janeiro 
13 Cf. “Recomendações para prevenção da infecção do local cirúrgico”, INSA – PNCI, 2004, p. 6 
14 Cf. Portal da codificação e dos GDH, http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/CID#Defini.C3.A7.C3.A3o  
15 Cf. o n.º 22, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria nº 45/2008 de 15 
de Janeiro 

http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Classifica%C3%A7%C3%A3o_Estat%C3%ADstica_Internacional_de_Doen%C3%A7as,_Traumatismos_e_Causas_de_Morte,_9%C2%AA_Revis%C3%A3o,_1975_(CID-9)
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Classifica%C3%A7%C3%A3o_Estat%C3%ADstica_Internacional_de_Doen%C3%A7as_e_de_Problemas_Relacionados_%C3%A0_Sa%C3%BAde,_10%C2%AA_Revis%C3%A3o_(CID-10)
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Classifica%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Doen%C3%A7as,_9%C2%AA_Revis%C3%A3o,_Modifica%C3%A7%C3%A3o_Cl%C3%ADnica_(CID-9-MC)
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Consentimento informado16 – é o documento que recolhe a concordância do utente 

para a cirurgia, nomeadamente do tipo de procedimento a executar e os riscos cirúrgicos 

inerentes. 

Consulta médica17- “…acto de assistência prestado por um médico a um indivíduo, 

podendo consistir em observação clínica, diagnóstico, prescrição terapêutica, aconselhamento 

ou verificação da evolução do seu estado de saúde;” 

Consulta médica sem a presença do utente18- “…acto de assistência médica sem a 

presença do utente, que resulta num aconselhamento, prescrição ou encaminhamento para 

outro serviço. Esta consulta pode estar associada a várias formas de comunicação utilizada, 

designadamente através de uma terceira pessoa, por correio tradicional, por telefone, por 

correio electrónico ou outro e obriga a registo no processo clínico do utente.” 

 

D 

Diagnóstico pré-operatório19 – “…descreve o problema ou condição patológica que 

determina uma dada proposta terapêutica.” 

Diagnóstico principal20 – “…descreve o problema ou condição patológica observada após 

conclusão do estudo completo do utente e das terapêuticas instituídas.” 

O diagnóstico principal, ao qual corresponde o procedimento principal é o que o clínico 

no evento em causa estabelece como o mais relevante no contexto em que se insere, no caso 

de relevância equivalente o clínico elege arbitrariamente um como principal. 

Diagnóstico secundário21 – “…descreve o problema ou condição patológica concomitante 

com o diagnóstico pré-operatório ou com o diagnóstico principal.” 

Os diagnósticos secundários correspondem a condições clínicas que se podem 

considerar de forma autónoma em relação ao diagnóstico principal ou a outros secundários. 

Esta autonomia significa que poderiam ser abordados, em boa prática, em eventos distintos, 

na perspectiva da construção diagnóstica ou das acções terapêuticas.  

Diagnóstico associado22 – “…descreve o problema ou condição patológica que enquadra 

ou ajuda a explicar o diagnóstico pré-operatório, principal ou secundário.” 

                                                           
16Cf. a Carta dos Direitos e Deveres dos 
Doentes,http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/direitos+deveres/direitosdeveresdoente.htm 
17Cf. Alínea d) do art.º 3º da Portaria n.º 132/2009 de 30 de Janeiro 
18 Cf. Alínea e) do art.º 3º da Portaria n.º 132/2009 de 30 de Janeiro 
19 Cf. o n.º 17, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
20 Cf. o n.º 18, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
21 Cf. o n.º 19, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
22 Cf. o n.º 20, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/direitos+deveres/direitosdeveresdoente.htm
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Os diagnósticos associados estão sempre na dependência de um diagnóstico principal ou 

secundário e servem para melhor enquadrar ou definir o designado problema sintetizado no 

diagnóstico principal ou secundário. 

Dispositivo médico23 – “… qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado 

pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e 

que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da concepção.” 

Documento – registo que retrata uma ocorrência datada, enquadrada numa 

organização, assinada pelo responsável, inscrita à data em que são registados no sistema e 

identificado o utilizador que o fez.  

No âmbito do SIGLIC, qualquer alteração a um documento gerado cria nova versão que 

fica registada no sistema. Nesse sentido, temos os diferentes tipos de documentos: 

 Documentos do utente - são documentos de multi-edição que podem ir 

sendo completados, durante a vida do utente e contam a sua história.  

Cada edição corresponde a um evento que acrescenta informação e 

pode ter várias versões que ocorrem quando for corrigido algum dado. 

 Documentos do episódio - são documentos de multi-edição que podem 

ir sendo completados, mas apenas ao longo da duração do episódio 

funcional. Ex: Plano de cuidados, ficha clínica do episódio, agendamento. 

 Documentos do evento – são documentos que dizem respeito a um 

evento único, não têm edições múltiplas, mas podem ter várias versões. 

 Documentos institucionais (não relacionados com o utente) – são 

documentos que não estão relacionados com o utente. Ex: Ficha do 

hospital 

 Documentos de multi-edição – documentos que retratam a informação 

que evolui no tempo e que é retratada nos diversos eventos.  

 Documentos actuais – são documentos que representam a informação 

actual (última versão da última edição). Estes podem ser: 
                                                           
23 Cf. alínea t) do art.º 3º do Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho 
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 Activos – representam processos em curso (documentos 

inacabados-não fechados) na sua versão mais actual. 

 Realizados – correspondem a documentos fechados em que as 

acções subjacentes à natureza do documento foram efectuadas. 

 Cancelados ou eliminados – correspondem a documentos 

fechados em que as acções subjacentes à natureza do 

documento não foram efectuadas. 

 Inactivos- correspondem a versões anteriores à actual. 

 Documento histórico - todas as últimas versões de todas as edições do 

documento, incluindo a actual. 

Doente Equivalente24 – “…um doente equivalente corresponde a um conjunto de dias de 

internamento igual à demora média do respectivo GDH, pelo que é possível converter todos os 

dias que se situam fora dos limiares de excepção em conjuntos equivalentes a estadias de 

doentes típicos (designados doentes normais).”  

Unidade de medida orçamental para efeito de financiamento/pagamento da produção 

que se obtêm pela conversão dos dias de internamento fora dos limiares de excepção de cada 

GDH em conjuntos equivalentes a estadias de doentes normais, cujo tempo médio de 

internamento é igual à demora média do respectivo GDH.  

 

E  

Edições de um documento – registam as mudanças ao longo de diversos eventos, traduzidas 

num documento, mantendo-se a perspectiva evolutiva ao longo do tempo, referenciando cada 

campo, criado ou modificado, ao seu autor e utilizador. 

Elementos clínicos – conjunto de informação no âmbito da especificidade da prestação de 

cuidados de saúde, a saber: unidade nosológica; plano de cuidados; episódio; evento clínico. 

Entradas (nº) – número de propostas que se inscrevem em LIC num determinado período de 

tempo. 

Episódio (de doença) (de cuidados)25 – “…período que decorre desde a primeira comunicação 

de um problema de saúde ou doença a um prestador de cuidados, até à realização do último 

encontro respeitante a esse mesmo problema ou doença.  

Um novo episódio começa com o primeiro contacto subsequente ao aparecimento duma 

doença ou da recidiva da mesma, depois dum intervalo livre *de doença+.” 

                                                           
24

http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Doentes_equivalentes 
 
25Cf. Glossário de Conceitos para a Produção de Estatísticas de Saúde, http://portalcodgdh.min-
saude.pt/index.php/Epis%C3%B3dio 

 

http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Doen%C3%A7a
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Prestador_de_cuidados
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Doentes_equivalentes
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Epis%C3%B3dio
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Epis%C3%B3dio
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No âmbito do SIGIC, episódio terapêutico é um conjunto coerente de eventos e 

correspondentes registos que ocorrem num período temporal e que respondem a um plano de 

cuidados. Traduz a resposta institucional ao problema identificado, representando o valor dos 

serviços prestados. O episódio é a resposta institucional aos problemas apresentados e é 

valorizado através da facturação. Esta definição está em plena consonância com a anterior 

transcrita do Glossário de Conceitos para a Produção de Estatísticas de Saúde. 

No âmbito do SIGIC considera-se: 

Episódio activo – episódio que se encontra na lista de inscritos para cirurgia de um hospital, 

não concluído.  

Episódio antecedente – episódio anterior que aborda o mesmo problema ou que é a causa do 

presente problema.  

Episódio cirúrgico – evento que decorre numa sala de bloco operatório (BO) onde ocorrem um 

ou mais procedimentos cirúrgicos, simultâneos ou sequenciais, num determinado período de 

tempo em que o utente permanece numa das salas do BO, sob a alçada do cirurgião 

responsável por estes procedimentos. 

Episódio completo - episódio no âmbito do qual foram executados todas as unidades 

nosológicas dos eventos críticos. 

Episódio incompleto - episódio no âmbito do qual não foram executados todas as unidades 

nosológicas dos eventos críticos. 

Episódio concluído por cancelamento da proposta - episódio no âmbito do qual foram 

canceladas as propostas associadas. 

Episódio eliminado - corresponde ao conjunto de registos em que se identificou que não têm 

correspondência com quaisquer eventos ou acções. 

Episódio funcional – é um episódio que agrupa eventos e correspondentes registos associados 

a um determinado plano de cuidados e da responsabilidade de um único serviço/unidade 

funcional. 

Episódio de internamento – é um episódio que agrega os eventos ocorridos durante um 

internamento. 

Episódio subsequente – a previsão de um novo episódio necessário para a resolução completa 

do problema apresentado pelo utente. 

Episódio único – conjunto de episódios funcionais, interligados, relativos ao mesmo utente 

para a resolução de um ou mais problemas. 

Episódio em trânsito -corresponde a utentes que tendo sido notificados da possibilidade de 

transferência ainda não manifestaram a sua vontade de aceitação ou não. 

Equidade – tratamento igual para igual necessidade. 
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eSIGIC26 – Portal de acesso, integrado no Portal da Saúde, aos utentes do SNS inscritos para 

cirurgia. 

Estabelecimento de Saúde27 – “serviço ou conjunto de serviços prestadores de cuidados de 

saúde, dotados de direcção técnica, de administração e instalações próprias. Pode ter ou não 

internamento.” 

Evento – é todo o acto de natureza clínica ou administrativa que está directamente 

relacionado com a prestação de cuidados de saúde ao utente. 

Ou seja, é a interacção enquadrada num serviço/UF e na prestação de cuidados de 

saúde, entre um elemento da instituição e o utente ou com a informação referente a este, que 

ocorre numa conjuntura determinada e tipificada, e num determinado espaço temporal. Os 

eventos podem ser presenciais, se o utente está presente ou virtuais, se só se lida com a 

informação deste. 

Evento administrativo – evento que ocorre no âmbito da prestação de serviços a um utente e 

que não requer competências clínicas. 

Evento clínico – evento que ocorre no âmbito da prestação de cuidados de saúde e que requer 

competências clínicas. 

Evento crítico – eventos obrigatórios e imprescindíveis para tratar o problema do utente, cuja 

não realização, de pelo menos um, obriga ao cancelamento do episódio. Por exemplo, se o 

plano de cuidados do utente se centra numa cirurgia e na terapêutica por radioterapia e nem 

uma nem outra forem realizadas, o episódio é dado por concluído por cancelamento. Se for 

realizado pelo menos um evento crítico, o episódio aquando da conclusão é classificado de 

incompleto 

Expurgo – número de episódios funcionais concluídos por cancelamento sem cirurgia. Não 

inclui episódios com cirurgia realizada no hospital de origem no âmbito de outro episódio, na 

urgência, no hospital de destino ou noutras instituições. 

 

F 

Fase da referenciação – fase do episódio funcional que se inicia com a chegada de um pedido 

a uma instituição hospitalar, para uma consulta de especialidade, até à primeira observação. 

Fase da proposta – A fase da proposta inicia-se com a primeira consulta da especialidade do 

episódio terapêutico na instituição referenciada e termina com a admissão para a realização 

do primeiro evento crítico (exclusive), eventualmente a cirurgia. 

                                                           
26 https://servicos.min-saude.pt/acesso/ 

 
27 INE, http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=518&cnc_ini=02-12-2002 

 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/servicos+online/eSIGIC.htm
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/servicos+online/eSIGIC.htm
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=518&cnc_ini=02-12-2002
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Fase da realização – A fase da realização inicia-se com a admissão ao primeiro evento crítico 

(inclusive), que poderá corresponder à admissão ao internamento/ambulatório para a cirurgia, 

até à alta do último evento crítico. 

Fase da catamnese – fase do episódio funcional que corresponde ao seguimento do utente na 

instituição após a fase de realização. 

Fase da conclusão - fase do episódio funcional que corresponde ao encerramento do episódio, 

englobando todos os procedimentos de síntese e de classificação final do episódio, incluindo, 

nos casos apropriados (ex: hospitais convencionados), a produção da documentação anexa à 

factura, facturação do episódio e respectivo pagamento. 

Esta fase inicia-se após o último evento na fase de catamnese e culmina no registo da 

conclusão e sua validação ou no cancelamento do episódio. 

Formulário (de indicadores) – é um documento que reúne a descrição e forma de cálculo dos 

indicadores de gestão, disponibilizados pela UCGIC. 

 

G 

Geração dos documentos – é a passagem de um conjunto de registos, acedido e 

visualizado só pelo seu utilizador ou por outros autorizados por ele, garantindo-se assim a 

privacidade, à esfera pública (de entre os que têm perfil adequado para o acesso) através da 

indicação dada ao sistema, pelo seu criador. É nesta altura que o registo se torna documento. 

Um documento uma vez gerado influencia o processo e o seu autor passa a ser responsável da 

participação deste documento na sequência dos eventos que se seguem. 

Grupo A (em CA) – é um conjunto de procedimentos normalmente passíveis de serem 

realizados em regime de ambulatório, compilado pela APCA (Associação Portuguesa de 

Cirurgia Ambulatória). 

Tabela dos procedimentos do Grupo A 

Abortamento cirúrgico 

Adenoidectomia sem amigdalectomia 

Amigdalectomia (sem adenoidectomia) 

Amigdalectomia com adenoidectomia 

Artroscopia do joelho 

Circuncisão 

Destr / oclusão endoscópica bilateral das trompas de Falópio 
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Tabela dos procedimentos do Grupo A 

Dilatação e curetagem do útero, NCOP 

Excisão de cartilagem semilunar do joelho 

Excisão de quisto ou sinuspilonidal 

Excisão e reparação de calo e outras deform dedos pés 

Excisão local de lesão da mama 

Exérese de quisto de Baker 

Extracção cirúrgica de dente NCOP  

Extracção de prótese de fixação interna de osso 

Fístula ou Fissura anal 

Hemorroidectomia 

Histeroscopia 

Incontinência Urinária Feminina 

Laqueação e stripping de veias varicosas 

Libertação de contractura de Dupuytren (fasciotomia da mão) 

Libertação do túnel cárpico 

Miringotomia com inserção de tubo 

Operação no cristalino (cirurgia de catarata) 

Operação nos músculos extraoculares (estrabismo) 

Orquidectomia e orquidopexia 

Reparação de hérnia femoral 

Reparação de hérnia inguinal 

Reparação de hérnia umbilical 

Reparação de outro tipo de hérnia 

Reparações e operações plásticas no nariz (rinoplastia) 

Vasectomia e laqueação do canal deferente 
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Grupo B (em CA) – é um conjunto de procedimentos não universalmente realizados em 

regime ambulatório, mas que podem eventualmente sê-lo, divulgado pela APCA (Associação 

Portuguesa de Cirurgia Ambulatória). 

Tabela dos procedimentos do Grupo B 

Abdominoplastia 

Cirurgia antirefluxo por laparoscopia 

Colecistectomial aparoscópica 

Excisão ou destruição de disco intervertebral 

Histerectomia vaginal assistida por laparoscopia (LAVH) 

Lobectomia unilateral da tiróide 

Mamoplastia redutora bilateral 

Mastectomia 

Prostatectomia transuretral 

Reparação de cistocelo e rectocelo 

Reparação dos ligamentos cruzados do joelho 

 

Grupo de serviço – agrupamentos que têm em conta as áreas de intervenção dos 

serviços/UF: 

Descrição do Tipo de Serviço SIGLA Grupo de Serviço 

SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA 

Anestesiologia ANES G50 

Unidade de cuidados pos anestésicos (recobro) UCPA G50 

  

SERVIÇOS CIRURGICOS 

Cirurgia Cabeça e pescoço CCP G01 

Cirurgia Cardiotorácica CCT G02 

Cirurgia Geral CIRG G03 

Cirurgia Maxilofacial CMF G01 

Cirurgia Pediátrica CPED G04 
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Descrição do Tipo de Serviço SIGLA Grupo de Serviço 

Cirurgia Plástica (Reconstrutiva) CPR G05 

Cirurgia Vascular CIRV G06 

Neurocirurgia NCIR G07 

Cirurgia Digestiva CDIG G03 

Cirurgia Digestiva Alta CDA G03 

Cirurgia Digestiva Baixa (cólon e recto) CDB G03 

Unidade Vertebro-Medular UVM G07 

Colheita Multi-Orgânica CMO G03 

Transplante (Hepático, Pancreático, Renal) TRA G03 

  

SERVIÇOS MÉDICO CIRURGICOS 

Dermatologia DER G08 

Estomatologia EST G01 

Ginecologia GIN G09 

Obstetrícia OBST G09 

Oftalmologia OFT G10 

Otorrinolaringologia ORL G01 

Urologia URO G11 

Ortopedia ORT G12 

Senologia SEN G03 

Traumatologia TRAU G12 

Uroginecologia UUROG G09 

Medicina dentária MEDD G01 

Medicina Reprodutiva MEDR G09 

Cateterismos CAT G03 

Hemodinamica (Cardíaca) HEMD G02 

Unidade de Queimados UQUE G05 

Protologia PROT G03 

Transplante Medula Óssea TMO G60 
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Descrição do Tipo de Serviço SIGLA Grupo de Serviço 

MCDT 

Anatomia Patológica APAT G50 

Imuno-Hemoterapia IMUH G50 

Imagiologia IMG G50 

Patologia Clínica PATC G50 

Medicina Nuclear MEDN G50 

Laboratório de Citologia LCIT G50 

Neuroradiologia NEUR G50 

Neuropatologia NEUP G50 

  

SERVIÇOS MÉDICOS 

Cardiologia CARD G02 

Endocrinologia END G03 

Medicina Física de Reabilitação (Fisiatria) MFR G60 

Gastrenterologia GASTR G03 

Hematologia HEM G60 

Imunoalergologia IMUA G60 

Medicina MED G03 

Nefrologia NEFR G11 

Neurologia NEU G07 

Oncologia médica OM G03 

Pediatria PED G04 

Pneumologia PNEU G02 

Psiquiatria PSI G60 

Reumatologia REU G60 

Cardiologia Pediátrica CARP G02 

Dor DOR G50 

Broncoscopia BRO G02 

Clínica Oncológica CLIO G03 

Clínica Geral (medicina familiar) CLIG G03 
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Descrição do Tipo de Serviço SIGLA Grupo de Serviço 

Hospital dia HDIA G50 

Infertilidade INFT G09 

Infecciologia INFC G03 

Unidade de cuidados Intensivos Coronários UCIC G60 

Unidade de cuidados Intensivos Hematológicos UCIH G60 

Unidade de cuidados Intensivos Polivalente UCIP G60 

Unidade de Imunodeficiência UID G60 

  

OUTROS SERVIÇOS 

Bloco (operatório) BO G50 

Urgência URG G60 

Radioterapia RAD G60 

Curieterapia CUR G60 

Unidades de Cuidados Intensivos/intermédios UCI G60 

Administrativo ADM G70 

Consulta de Grupo / Consulta de decisão terapêutica CDT G50 

Gabinete de Apoio ao Utente GAU G70 

Hemoterapia HET G60 

Serviço de atendimento não Programado SAN G60 

Serviço de Gestão de Doentes SGD G70 

Psicologia PSIC G60 

Outros OUT G99 

 

Descrição dos grupos de serviço 

 ID 

Grupos 
Descrição do Grupo de Serviço SIGLA 

01 Cirurgia Cabeça e Pescoço (inclui ORL, Estomatologia) CCP 

02 Cirurgia Cardiotorácica CCT 

03 Cirurgia Geral CG 



[Volume V – Apêndices e Anexos] MGIC 2011 

 

1. Glossário| V - 17/30 

 

 ID 

Grupos 
Descrição do Grupo de Serviço SIGLA 

04 Cirurgia Pediátrica CPED 

05 Cirurgia Plástica / Dermatologia CPR 

06 Cirurgia Vascular CV 

07 Neurocirurgia NC 

09 Ginecologia/ Obstetrícia GIN 

10 Oftalmologia OFT 

11 Urologia URO 

12 Ortopedia ORT 

50 Serviços clínicos de apoio SCA 

60 Outros serviços clínicos OSC 

70 Serviços administrativos SA 

99 Outros O 

 

H 

Hospital de destino 28  – “…refere-se à unidade hospitalar do SNS ou unidade 

convencionada no âmbito do SIGIC, onde é realizada a intervenção cirúrgica que foi 

identificada como necessária no hospital de origem do utente, aquando do seu registo na LIC.” 

Hospital de origem29 – “…unidade hospitalar do SNS e do sector privado ou do sector 

social que trata beneficiários do SNS, onde é efectuado pela primeira vez o registo do utente na 

LIC para um determinado tratamento cirúrgico.” 

 

I 

Índice de Casemix (ICM Hospi) – coeficiente global de ponderação da produção que 

reflecte a relatividade de um hospital face aos outros, em termos da sua maior ou menor 

proporção de doentes com patologias complexas e, consequentemente, mais consumidoras de 

recursos. O ICM determina-se calculando o rácio entre o número de doentes equivalentes 

ponderados pelos pesos relativos dos respectivos GDH e o número total de doentes 

equivalentes, ou seja: 

                                                           
28 Cf. o n.º 40, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
29 Cf. o n.º 39, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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Índice de Casemix normalizado (ICM Hospin) – o ICM nacional é por definição, igual a 1. 

A nova produção contratada e o total de custos associado implica o ajustamento dos pesos 

relativos dos GDH, de forma a garantir que o doente médio nacional tem um coeficiente de 

ponderação de 1, ou seja: 

 

 


 



acionalivalentesNDoentesEqu

ICMHospiospiivalentesHDoentesEqu

ICMHospi
ICM Hospin

 

 

A variável ICM encontra-se fortemente correlacionada com o custo unitário da consulta. 

Quando se transpõe o ICM do internamento para o universo da consulta externa é feito 

novo ajustamento, com a produção contratada para esta área, ou seja: 

 


 



acionalConsultasN

ICMHospiospiConsultasH

ICMHospi
ICM Hospin

 

Intervenção cirúrgica30 – é o “acto ou mais actos operatórios realizados por um ou mais 

cirurgiões no bloco operatório na mesma sessão.” 

Intercorrências31 – “… todas as situações passíveis de causar limitações à normal função 

de órgãos e sistemas do utente, como acidentes ou eclosão de patologias independentes.” 

Instituição hospitalar – entidade envolvida directamente na prestação de cuidados de 

saúde, com regime de internamento e terapias diferenciadas, constituída por uma ou mais 

unidades funcionais, com um órgão de gestão único e reconhecido. Ex: hospital, centro 

hospitalar ou unidade local de saúde. 

Intransferível32 – atributo de um episódio funcional que indica que este não pode ser 

transferido, por ter sido considerado que a transferência pode ser, clínica ou socialmente, 

prejudicial para o utente. Esta situação carece de consentimento expresso do utente.  

 

 

 

                                                           
30 Cf. o n.º 10 do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
31 De acordo com o n.º 21, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 
45/2008 de 15 de Janeiro 
32 De acordo com o n.º 91, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 
45/2008 de 15 de Janeiro 
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L 

Lista de Inscritos para Cirurgia 33(LIC) – “conjunto das inscrições dos utentes que 

aguardam a realização de uma intervenção cirúrgica, independentemente da necessidade de 

internamento ou do tipo de anestesia utilizada, proposta e validada por médicos especialistas 

num hospital do SNS ou numa instituição do sector privado ou do sector social que contratou 

com aquele a prestação de cuidados aos seus beneficiários e para a realização da qual esses 

mesmos utentes já deram o seu consentimento expresso.” 

A LIC inclui os utentes propostos para intervenção cirúrgica com os recursos da cirurgia 

programada e os utentes propostos em urgências diferidas. 

Não se incluem na LIC: 

Os utentes propostos para pequenas cirurgias, salvo os casos devidamente 

justificados em que seja indispensável a anestesia geral ou loco-regional e a utilização do 

bloco operatório; 

Os utentes propostos para procedimentos cirúrgicos a realizar fora do bloco 

operatório de cirurgia convencional ou ambulatória; 

Os utentes propostos (mas não programados) para procedimentos cirúrgicos 

urgentes a realizar no bloco operatório locado à urgência. 

 

LIC transferida – episódios cirúrgicos em LIC que estão transferidos, incluindo os que 

aguardam a cativação num HD (episódios em trânsito), os que já têm a nota de transferência e 

o vale cirurgia emitido e ainda dentro do prazo de validade e os que estão cativados em 

hospitais de destino. 

LIC no destino – episódios cirúrgicos que se encontram cativados em hospitais de 

destino.  

 

M 

Mallampati (Classificação de)34 – “…é uma avaliação subjectiva da relação do volume da 

cavidade oral com o volume da língua. Originalmente propuseram-se três classes de 

orofaringe, mas, com base na experiência, a técnica foi modificada para quatro classes. O teste 

é realizado com o doente sentado com a cabeça em posição neutra, a boca totalmente aberta 

e a língua esticada e envolve a avaliação da visibilidade das estruturas anatómicas, …. A 

dificuldade de entubação é então classificada; nas vias de classe 1 é mais fácil gerir e controlar 

a entubação; as vias de classe 4 são potencialmente as mais difíceis.” 

                                                           
33 Cf. o n.º 6, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
34DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE. - Linhas de orientação para a segurança cirúrgica da OMS: 2009 Cirurgia Segura Salva 
Vidas“Lisboa: Livraria da OMS, 2010. ISBN 978 92 4 159855 2. P. 51 
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        Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

 

Classe 1 = palato mole, fauces, úvula, pilares anterior e posterior 

Classe 2 = palato mole, fauces, úvula 

Classe 3 = palato mole, base da úvula 

Classe 4 = palato mole não visível de todo 

 

Mediana do tempo de espera35 – “…ao tempo de espera, situado no centro da 

distribuição dos tempos de espera dos utentes inscritos na LIC, 50% dos quais aguarda acima e 

os restantes 50% abaixo daquele valor central.” 

É representada em dias se for referente ao tempo de espera da LIC numa entidade 

convencionada ou a situações de neoplasia maligna e em meses se for referente a uma 

entidade do SNS.  

Mediana do tempo de espera dos operados – refere-se ao tempo de espera situado no 

centro da distribuição dos tempos de espera dos utentes operados, num determinado período, 

50 % dos quais aguardou acima e os restantes 50 % abaixo daquele valor central.  

É representada em dias se for referente ao tempo de espera dos operados numa 

entidade convencionada ou a situações de neoplasia maligna e em meses se for referente a 

uma entidade do SNS. 

Média do tempo de espera dos operados – equivalente a tempo mediano de espera dos 

operados36. 

Médico assistente37 – “…aquele que em cada momento está designado pelo utente 

como representante dos seus interesses, no que respeita à saúde.” 

Modalidade remuneratória alternativa – produção contratada e realizada pela equipa 

cirúrgica fora do seu horário de trabalho estabelecido. 

Modalidade remuneratória convencional - produção realizada pela equipa cirúrgica 

dentro do seu horário de trabalho estabelecido e paga por unidade ponderada de produção. 

                                                           
35 Cf. o n.º 32, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
36p.27 
37 Cf. o n.º 15, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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Movimentos (n.º) – número de alterações aos registos que decorram de acções da 

instituição ou do utente no âmbito de um episódio, desde a referenciação até à sua conclusão 

financeira ou cancelamento. Estão incluídas as criações de registo, anulações e novas criações 

desses mesmos registos. 

 

N 

Não Conformidades –“…as situações de incumprimento das regras previstas no 

regulamento do SIGIC38, no presente Manual.”e na restante legislação e normas aplicáveis. 

Estão classificadas em clínicas e administrativas e dentro destas em NC de processo e de 

conteúdos. 

Nível de prioridade39 – “…a classe em que um determinado utente é integrado, tendo em 

conta o tempo máximo que pode esperar pelo procedimento cirúrgico proposto, avaliado em 

função da doença e problemas associados, patologia de base, gravidade, impacto na 

esperança de vida, na autonomia e na qualidade de vida do utente, velocidade de progressão 

da doença e tempo de exposição à doença.” 

Nota de alta – documento entregue ao utente aquando da alta hospitalar, após o 

internamento ou após alta do episódio do ambulatório cirúrgico. 

Nota apensa à factura – documento emitido pelo SIGLIC que acompanha a factura e 

contém os elementos necessários para estabelecer o valor a facturar pelos serviços prestados 

a um determinado utente no âmbito de um episódio. 

Nota de Consentimento40 – é “o documento que recolhe a concordância do utente com a 

proposta de intervenção cirúrgica e com a sua inscrição na LIC e a aceitação do conjunto de 

normas do Regulamento do SIGIC que servem de base à gestão da proposta cirúrgica.” 

 

O 

Operados (n.º actual) – número de episódios cirúrgicos com cirurgia programada 

realizada pelo hospital, durante um determinado período de tempo, incluindo os episódios 

cirúrgicos cativados e operados pelo hospital enquanto hospital de destino. 

Operados HD - número de episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada pelo 

hospital, durante um determinado período de tempo, referente a episódios cativados na 

sequência de uma transferência. 

 

                                                           
38 Portaria n.º45/2008 de 15 de Janeiro 
39 Cf. o n.º 34, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
40 Cf. o n.º 7, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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P 

Pendente (registo)41 – “…uma alteração temporária do registo de um utente na LIC que, 

a seu pedido, fundado em motivo plausível, ou a pedido do médico proponente da cirurgia, 

decorrente de uma situação clínica que o impede temporariamente de ser operado, fica 

pendente por um período definido de tempo, findo o qual é novamente activado, mantendo-se 

o interesse do utente em submeter-se a uma intervenção cirúrgica no hospital.” 

O tempo de pendência não pode ultrapassar o TMRG da patologia e da prioridade com 

que foi classificado. Por motivo plausível, a duração máxima da pendência é igual ao TMRG e 

por motivos clínicos, pode chegar aos de 4 meses. Esta última obriga a concordância expressa 

do utente. 

Percentagem de cesarianas – peso relativo de cesarianas no total de partos ocorridos no 

hospital; 

Percentagem de readmissões em GDH cirúrgicos – No âmbito do SIGIC, corresponde ao 

peso relativo dos episódios de internamento subsequentes noutros episódios classificados em 

GDH cirúrgicos (GDH do 2º episódio), desde que ocorridos num período de tempo igual ou 

inferior a trinta dias. Excluem-se os casos em que o segundo episódio de internamento é 

classificado nos GDH 249, 317, 409, 410, 492, 465 e 466. 

Plano de cuidados – abordagem de um problema ou de um conjunto de problemas de 

saúde de um utente constante da proposta cirúrgica registada, elaborado por um colaborador 

de um serviço/unidade funcional de uma instituição, onde se inscrevem e caracterizam os 

eventos necessários tendentes à resolução dos problemas identificados e ordenados de forma 

cronológica. Equivalente a proposta terapêutica. 

Preço compreensivo42 –“…valor médio por doente para um determinado período de 

tempo, que engloba o conjunto e actos clínicos, medicamentos e outras actividades 

considerados essenciais para uma adequada prestação de cuidados, podendo integrar as 

especificidades de alguns grupos de doentes, mas cuja efectivação está dependente do 

cumprimento dos parâmetros de qualidade e segurança do doente, aferidos através de um 

conjunto de indicadores de resultado”. 

Pré-inscrito – utente ao qual foi apresentada uma proposta de cirurgia, que não se 

encontra ainda validada pelo responsável do serviço/UF ou/e consentida pelo utente. 

Prioridade Operacional – nomenclatura de classificação de episódios, no âmbito do 

SIGIC, que os agrupa por TMRG, determinada pela prioridade clínica e patologia/grupo de 

patologia. O total de prioridades operacionais é igual ao número de agrupamentos de doentes 

com igual TMRG. 

                                                           
41 Cf. o n.º 26, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
42 Cf. a alínea e) do n.º 2 do art.º 2º do regulamento do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO), publicado na 

Portaria n.º 1454/2009 de 29 de Dezembro. 
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Problema – situação que o doente identifica como adversa que o leva a procurar uma 

instituição de saúde. 

Procedimentos múltiplos independentes43 – “…procedimentos que, sendo realizados no 

mesmo acto cirúrgico, se destinam à resolução de patologias não relacionadas e os que, de 

acordo com o estado da arte, podem ser efectuados em episódios diferidos ou distintos.” 

Os procedimentos múltiplos independentes ocorrem em tempos cirúrgicos distintos num 

mesmo internamento. 

Os procedimentos que, ocorrendo num mesmo episódio cirúrgico, visam problemas 

distintos ou fases individualizáveis da abordagem de um mesmo problema, quer por se 

dirigirem a órgãos, estruturas ou regiões distintas, quer por visarem a resolução de 

funcionalidades distintas e independentes. 

Processo do utente44 – “… o conjunto de documentos em suporte físico ou electrónico 

com informação relevante e suficiente para a gestão da proposta cirúrgica.” 

Processo do utente para transferência – é o conjunto de documentos especialmente 

preparados com vista à transferência do utente, com informação relevante e necessária para a 

correcta apreciação da proposta cirúrgica e do utente, no hospital destino.  

                                                           
43 Cf. o art.º 3º, do Regulamento das Tabelas de Preços a praticar para a produção adicional realizada no âmbito do Sistema 
Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 852/2009 de 7 de Agosto 
44 Cf. o n.º 16, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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Clínica 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

Grupo de 
patologia 

Geral 
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Produção adicional45 – “…produção que excede a produção base contratualizada com os 

hospitais do SNS, bem como a efectuada pelas entidades convencionadas no âmbito do SIGIC.” 

Produção base46 – “…produção contratada no início do ano, considerando o histórico de 

produção do hospital, a melhoria da eficiência e a evolução da sua procura.” 

Programa operatório – descrição da actividade cirúrgica num determinado dia 

explicitando patologia, procedimentos, equipa, utentes e recursos a utilizar para a actividade 

do bloco operatório. 

Proposta cirúrgica47 – “…entende-se a proposta terapêutica na qual está prevista a 

realização de uma intervenção cirúrgica com os recursos da cirurgia programada.” 

Componente do plano de cuidados de um utente no qual está prevista a realização de 

uma intervenção cirúrgica com os recursos da cirurgia programada. 

Proposta terapêutica48 – é “o documento que sintetiza o conjunto de acções que o 

hospital se predispõe a realizar com vista à resolução de problemas de saúde do utente.” 

Prótese49 – Dispositivo médico activo ou não activo para ser total ou parcialmente 

introduzido, destinado a ficar implantado no organismo humano, por um prazo superior a 

trinta dias. 

 

R 

Readmissão50 – “…consiste na reincorporação em LIC de um utente indevidamente cancelado, 

relevando o tempo já decorrido para efeito de contagem de tempo de espera.” 

Referenciação51 – “…acto médico de transmissão de um conjunto de informações clínicas de 

um utente, designadamente a história clínica, realizada pelo médico assistente e dirigida ao 

médico hospitalar de determinada especialidade, através do qual se solicita a realização de 

uma primeira consulta, clinicamente justificada e suportada, sempre que necessário, em 

resultados de exames complementares de diagnóstico e de acordo com as regras de 

referenciação definidas;” 

Registo provisório52 – “…registo de um utente na LIC que se encontra ainda por validar ou não 

foi ainda objecto de consentimento por escrito.” Corresponde à situação de pré-inscrição. 

                                                           
45 Cf. o n.º 43, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
46 Cf. o n.º 42, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
47 Cf. o n.º 8, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
48 Cf. o n.º 9, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
49 De acordo com o Decreto-lei n.º 145/2009 de 17 de Junho 
50 Cf. o n.º 28, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
51 Cf. o anexo II, Portaria n.º 615/2008 de 11 de Julho 
52 Cf. o n.º 23, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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Registo activo53 – “…registo de um utente na LIC, provisoriamente inscrito, após validação da 

proposta cirúrgica e obtenção do seu consentimento escrito, que não se encontra pendente ou 

suspenso administrativamente.” 

Registo cancelado54 –“… anulação do registo de um utente na LIC determinado por motivos 

supervenientes à inscrição, clínicos ou outros, que impedem a realização da cirurgia.” 

Registo pendente55 –“…alteração temporária do registo de um utente na LIC que, a seu pedido, 

fundado em motivo plausível ou a pedido do médico proponente da cirurgia, decorrente de 

uma situação clínica que o impede temporariamente de ser operado, fica pendente por um 

período definido de tempo, findo o qual é novamente activado, mantendo-se o interesse do 

utente em submeter -se a uma intervenção cirúrgica no hospital.” 

Registo suspenso administrativamente56 – “…é uma alteração temporária do registo de um 

utente na LIC, decorrente de problemas técnicos ou de insuficiência de informação, por um 

período máximo de 5 dias úteis consecutivos ou 10 dias úteis interpolados, que o impede de ser 

movimentado, mas não interrompe a contagem do tempo de espera.” 

Reinscrição57 – “…consiste no recomeço, a partir de zero, da contagem do tempo de 

espera para um dado utente que a seu pedido, mantendo-se a indicação cirúrgica, é inscrito de 

novo na LIC.”A contagem do tempo de espera reinicia-se. 

Requisição – situação em que num evento clínico ou administrativo é indicada a 

necessidade de novo evento. 

 

S 

Saídas (n.º) – números de episódios cirúrgicos concluídos que deixam de constar na LIC 

do hospital por via de cirurgia programada efectuada pelo hospital (operados) ou por outras 

vias (cancelados por cirurgia fora do âmbito do SIGIC, privado ou urgência e cancelados sem 

cirurgia), num determinado período de tempo. 

Sequelas – todas as situações novas de doença ou limitação funcional esperada que 

surjam na sequência da instituição das terapêuticas e não sejam imputáveis a situações 

independentes dos procedimentos instituídos. 

Serviço – no âmbito do SIGIC, entende-se por Serviço uma estrutura formalmente 

organizada na instituição e chefiada por um responsável identificado, com uma incumbência 

                                                           
53 Cf. o n.º 24, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
54 Cf. o n.º 25, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
55 Cf. o n.º 26, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
56 Cf. o n.º 27, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
57 Cf. o n.º 29, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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específica na área da prestação de cuidados de saúde. Só serviços com capacidade para 

realizar procedimentos cirúrgicos, em bloco operatório, podem efectuar propostas cirúrgicas 

(e só para os procedimentos que disponibilizam) e, consequentemente, constituir uma LIC. 

Submissão dos documentos – passagem de um documento de um utilizador individual 

a um com o perfil adequado à validação do mesmo, em acções que requerem autorização. 

Nestes processos só os intervenientes têm acesso aos documentos;  

Suspenso administrativamente – equivale a registo suspenso administrativamente.58 

 

T 

Tempo de Espera (TE)59 – “…o número de dias de calendário que medeia entre o 

momento em que é proposta uma intervenção cirúrgica pelo médico especialista e a 

observação, o cancelamento do registo ou a saída do utente da LIC.” 

A este tempo são descontados os tempos de pendências por motivos plausíveis 

(pessoais, médicos ou por incumprimento por facto imputável ao utente) que possam ocorrer 

no hospital de origem e o tempo desde a emissão de NT/VC até à sua cativação ou 

cancelamento. 

Tempo de Espera desde a Admissão (1ª consulta Hospitalar) (TEA) – o número de dias 

de calendário que medeia entre o momento da primeira consulta em serviço hospitalar até ao 

cancelamento do registo ou a saída do utente da LIC.  

A este tempo são descontados os tempos de pendências por motivos plausíveis 

(pessoais ou médicos) que possam ocorrer e o tempo desde a emissão de NT/VC até à 

cativação ou cancelamento do mesmo. 

Tempo de Espera Global (TEG) – o número de dias de calendário que medeia entre o 

momento do pedido da referenciação para o serviço hospitalar até ao cancelamento do registo 

ou a saída do utente da LIC. 

A este tempo são descontados os tempos de pendências por motivos plausíveis 

(pessoais, médicos ou por incumprimento por facto imputável ao utente) que possam ocorrer 

e o tempo desde a emissão de NT/VC até à cativação ou cancelamento do mesmo. 

Tempo de Espera Integral (TEI) – o número de dias de calendário que medeia entre o 

momento em que é proposta uma intervenção cirúrgica pelo médico especialista e o 

cancelamento do registo ou a saída do utente da LIC. 

Tempo de Espera da Instituição Hospitalar (TEIH) de origem – o número de dias de 

calendário que medeia entre o momento em que é proposta uma intervenção cirúrgica pelo 

médico especialista e a observação, a transferência para a UCGIC, o cancelamento do registo 

ou a saída do utente da LIC. 

                                                           
58p.24 
59 Cf. o n.º 30, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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A este tempo são descontados os tempos que não são da responsabilidade do hospital, a 

saber: 

 Tempo de pendências por motivos plausíveis (pessoais, médicos ou por 

incumprimento por facto imputável ao utente) que possam ocorrer. 

 Tempo que o utente não está na instituição hospitalar (o tempo desde a 

transferência para a UCGIC até à cativação da NT/VC ou cancelamento do 

mesmo). 

Tempo de Espera da Instituição Hospitalar (TEIH) de destino – o número de dias de 

calendário que medeia entre o momento da cativação da NT/VC e a observação, o 

cancelamento do registo ou a saída do utente da LIC. 

A este tempo são descontados os tempos que não são da responsabilidade do hospital 

de destino, tempo de espera pela informação em falta solicitada ao HO (processo e MCDT).  

Tempo de espera no destino60 – “…número de dias de calendário que medeia entre o 

momento em que o vale cirurgia é cativado no hospital de destino e a observação (LIC), a 

devolução ou a saída do utente da LIC.” 

Tempo de espera do episódio funcional - o número de dias de calendário que medeia 

entre o momento em que o utente fica afecto ao serviço/UF (elaboração da proposta para 

uma intervenção cirúrgica pelo médico especialista ou cativação da NT/VC) e o momento da 

observação, do cancelamento do registo ou da saída do utente da LIC do serviço/UF. 

A este tempo são descontados os tempos de pendências por motivos plausíveis 

(pessoais, médicos ou por incumprimento por facto imputável ao utente) que possam ocorrer 

nesse período. 

Tempo Máximo de Resposta Garantidos 61(TMRG) – é o número máximo de dias em 

que as instituições do SNS são obrigadas a garantir a prestação de todo o tipo de cuidados de 

saúde, tendo em conta a classificação de prioridade, patologia ou grupo de patologia. 

Os tempos não contabilizados nas situações em que se verificam dias de espera da 

exclusiva responsabilidade do utente, situações de pendência e tempo de trânsito. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Cf. o n.º 35, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
61 De acordo com a Portaria n.º 1529/2008 de 26 de Dezembro 



MGIC 2011 [Volume V – Apêndices e Anexos]  

 

28/30 - V |1. Glossário 

 

TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDOS (TMRG) 

NÍVEL DE PRIORIDADE 
CLÍNICA 

GRUPO DE PATOLOGIA TMRG em dias 

P1 – NORMAL 
 

GERAL  a) 270 

OBESIDADE 270 

ONCOLOGIA 60 

P2 – PRIORITÁRIO 
  

GERAL 60 

ONCOLOGIA 45 

P3 - MUITO PRIORITÁRIO 
  

GERAL 15 

ONCOLOGIA 15 

P4 - URGÊNCIA DIFERIDA 
  

GERAL 3 

ONCOLOGIA 3 

a) Inclui a cirurgia para correcção morfológica, em resultado de cirurgia oncológica. 

 

Tempo médio de espera62 – “…tempo de espera que resulta do somatório dos tempos de 

espera dos utentes inscritos, dividido pelo número total de doentes inscritos, numa data.” 

Tempo mediano de espera dos operados - tempo de espera que resulta do somatório 

dos tempos de espera dos utentes operados, dividido pelo número total de utentes operados, 

cujo registo da cirurgia se verificou durante o período em observação. 

Tempo de Resposta Garantido63 (TRG) – é o número de dias de resposta garantido por 

tipo de prestação, por patologia ou grupo de patologia, por cada instituição prestadora de 

cuidados de saúde e fixados pela mesma, dentro dos limites estabelecidos a nível nacional. 

Tempo de trânsito – número de dias que medeia entre a transferência para a UCGIC e a 

cativação da NT/VC ou cancelamento do mesmo. 

Tempo do episódio global – número de dias que medeia entre a referenciação e a 

conclusão. A este tempo são descontados os tempos que são da responsabilidade das 

instituições do SNS. 

Tempo do episódio integral – número de dias que medeia entre a referenciação e a 

conclusão. 

Transferência64 –“deslocação do utente do seu hospital de origem para outra instituição 

hospitalar do SNS ou convencionada…” 

 Esta transferência pode ser de dois tipos: 

 Transferência da responsabilidade – ocorre quando a responsabilidade do 

tratamento integral do problema de saúde do utente é transferida para um novo 

                                                           
62 Cf. o n.º 31, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
63 De acordo com a Portaria n.º 1529/2008 de 26 de Dezembro 
64 Cf. o n.º 38, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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serviço/unidade funcional, intra ou interinstitucional. Esta transferência pode advir 

da cativação de uma NT/VC, no âmbito de um programa especial ou por acordo 

entre os respectivos directores de serviço. 

 Transferência da cirurgia – decorre da aceitação da proposta de transferência 

induzida pela regulação central, restrita à realização da cirurgia e após a conclusão 

no HD é devolvido ao HO para continuação dos tratamentos no âmbito do plano 

de cuidados estabelecido. 

 

U 

Unidade de Saúde – Equivalente a estabelecimento de saúde65 

Unidade funcional66 – “…estrutura constituída na dependência de um serviço cirúrgico 

com equipas médicas designadas quando a escassez de recursos justifica a necessidade de 

manter LIC independentes dentro de um serviço.” 

A Unidade Funcional (UF), no âmbito estrito do SIGIC, deve ser entendida como um 

sector de um serviço cirúrgico que, devido à sua especificidade, foi dotado de meios próprios e 

pode constituir uma LIC distinta da do Serviço onde se integra. (exemplo: no âmbito de um 

serviço de ginecologia, é criada uma unidade funcional de senologia porque existem equipas 

cirúrgicas especialmente preparadas nesta área; no âmbito do serviço cirurgia geral, forma-se 

uma unidade de laparoscopia dado existirem recursos físicos limitados e apenas duas equipas 

habilitadas). As UF têm obrigatoriamente um responsável que, por delegação do director de 

serviço, tem competência para validar as propostas cirúrgicas e agendar as cirurgias da 

unidade funcional que coordena. 

Unidade Nosológica (UN) – é a caracterização clínica de um problema de saúde de um 

utente, resultante da sua avaliação, num determinado evento, adequadamente classificado 

com um conjunto de códigos de ICD, sendo que um é classificado como principal 

correspondendo-lhe a descrição das acções subsequentes, também elas classificadas com um 

conjunto de códigos de ICD e uma delas classificada como principal. No caso de um problema 

oncológico, existe também um conjunto adicional de atributos para a caracterizar 

nomeadamente a identificação da morfologia dos tumores. Na caracterização da UN, inclui-se 

ainda a especificação dos dispositivos médicos aplicados ao utente e a identificação da equipa 

que participa na construção da UN. 

Um problema pode ser descrito em uma ou mais UN desde que sejam identificadas 

acções independentes na abordagem do mesmo. Sempre que existam diversos eventos na 

abordagem do problema, existem número igual de unidades nosológicas.  

                                                           
65p.9 
66 Cf. o n.º 41, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 
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Urgência diferida67 –“…situação em que um utente que se encontra em crise aguda é 

proposto para uma intervenção cirúrgica com os recursos dos serviços/UF adstritos à cirurgia 

programada.” 

 

V 

Vale cirurgia/Nota de Transferência 68  – “…documento pré-numerado, pessoal e 

intransmissível que só pode ser utilizado para a realização da cirurgia proposta ou equivalente, 

dentro do prazo de validade aposto.” 

Versionamento de documentos – característica do sistema de informação que permite 

que, de cada vez que um documento relativo a um evento é alterado e se crie novo 

documento, seja incrementada a versão actual e seja arquivada a versão anterior, juntamente 

com a nova. 

 

 

                                                           
67 De acordo com o n.º 13, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 
45/2008 de 15 de Janeiro 
68 Cf. o n.º 36, do regulamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, publicado na Portaria n.º 45/2008 de 15 
de Janeiro 


