
SIGIC 

O Hospital de Jesus integra, desde do início do ano de 2009, a lista dos Hospitais que aderiram ao 
Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia (SIGIC) nomeadamente através de convenção 
estabelecida com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 
Para ajudar a combater as listas de espera através do SIGIC, o Hospital de Jesus já operou umas largas 
centenas de utentes em diversas especialidades 
 
O que é o SIGIC?  
 
O Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) foi criado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 79/2004, de 24 de Junho, na sequência dos programas especiais de combate às listas de 
espera para cirurgia. 
O SIGIC veio regular toda a actividade cirúrgica programada e abarcar todas as etapas do processo de 
gestão do utente, desde a sua inscrição na lista de espera cirúrgica até à conclusão do processo, após 
realização da cirurgia. 
O SIGIC está centrado nos princípios da transparência dos processos de gestão, da equidade no acesso 
ao tratamento cirúrgico e da responsabilização, quer dos utentes, quer das instituições, consubstanciados 
nos seguintes pressupostos: 

 Garantia de tratamento no final de um período de tempo máximo de espera previamente 
estabelecido; 

 Maior compromisso do hospital para com o utente; 

 Maior envolvimento do utente; 

 Uniformidade do processo de gestão da lista de inscritos; 

 Maior controlo e transparência relativamente à evolução da Lista de Inscritos para Cirurgia. 

Como funciona o SIGIC?  

 

 
Quando lhe é proposta uma cirurgia num hospital público, o utente, depois de dar o seu consentimento, 
obtém um documento comprovativo da sua inscrição. 
Sempre que o hospital público não possa garantir a realização da cirurgia dentro do tempo estipulado, o 
SIGIC propõe transferir o utente para outro hospital público ou emite um vale-cirurgia para que recorra a 
um dos hospitais privados ou sociais convencionados com o Ministério da Saúde.  

http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/lista+de+inscritos+para+cirurgia/default.htm?pn=1&ps=5


 

Especialidades convencionadas no Hospital de Jesus  

  Cirurgia geral  

  Cirurgia plástica e reconstrutiva  

  Cirurgia vascular 

  Oftalmologia  

  Ortopedia  

  Otorrinolaringologia  

  Urologia  
 

Inscrição no SIGIC 

O Hospital de Jesus no esforço de servir da melhor forma os utentes do SIGIC, permite várias formas de 
inscrição: 
 

 Pessoalmente ou por correio registado: Secretaria do Hospital de Jesus – Travessa da Arrochela, 
2  1200-032 LISBOA 

 

 Por telefone: 213934700  
 

 Por fax: 213955822 
 

 Por tlm:  
 

 Por email: sigic@hospitaldejesus.pt 
 
O utente deve fornecer, para qualquer forma de registo escolhida, os seguintes dados: 

1. Nome que consta no vale de cirurgia. 
2. Número do vale de cirurgia. 
3. Validade do vale de cirurgia. 
4. Contacto telefónico (de preferência dois contactos, fixo e móvel). 
5. Especialidade da intervenção cirúrgica. 
6. Hospital de origem. 

 
No caso de envio por email, o utente receberá a confirmação de recepção. 
 
Após a inscrição o utente deve conservar o vale de cirurgia e trazer o mesmo no dia da primeira 
consulta. 

 
 
 

http://maps.google.pt/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-PT&geocode=&q=Hospital+de+Jesus&sll=38.748248,-9.181136&sspn=0.006426,0.019226&ie=UTF8&ll=38.712423,-9.150954&spn=0.000751,0.002403&t=h&z=19&iwloc=A
http://maps.google.pt/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-PT&geocode=&q=Hospital+de+Jesus&sll=38.748248,-9.181136&sspn=0.006426,0.019226&ie=UTF8&ll=38.712423,-9.150954&spn=0.000751,0.002403&t=h&z=19&iwloc=A
mailto:sigic@hospitaldejesus.pt


Caso o Hospital de Jesus seja a Unidade de Saúde onde pretende realizar a cirurgia e não conste do Vale 
que recebeu, pode escolhe-lo, desde que o Hospital de Jesus seja convencionado com a sua ARS de 
origem e o procedimento cirúrgico * que lhe está previsto esteja por este convencionado.  

A única diferença, reside no facto de o seu hospital de origem não ser obrigado a suportar-lhe os custos 
de transporte, para as unidades de saúde que não constem do referido vale. 

 
Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar directamente os Responsáveis Administrativos do SIGIC 
do Hospital de Jesus (D. Cristina Fernandes ou D. Fátima Pascoal) através do telefone 213934700 ou dos 
seguintes E-mails ou cristinafernandes@hospitaldejesus.pt ou fatimapascoal@hospitaldejesus.pt 
O  email  sigic@hospitaldejesus.pt está também disponível para qualquer questão ou sugestão relativa ao 
serviço. 

Procedimentos cirúrgicos convencionadas em  

 Cirurgia Geral  

 Cirurgia Plástica e Reconstrutiva  

 Cirurgia Vascular 

 Oftalmologia  

 Ortopedia  

 Otorrinolaringologia  

 Urologia 
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