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 Direcção-Geral da Saúde Circular Normativa
 

Assunto: Tratamento das Exposições apresentadas pelos Cidadãos 
nos Cuidados de Saúde Primários 

Nº: 12/DQS/DSD 
DATA: 04/08/09 

 
Para: Todos os Centros de Saúde integrados nos Agrupamentos de Centros de Saúde ou 

em Unidades Locais de Saúde 
 

Contacto na DGS: Departamento da Qualidade na Saúde, Divisão de Segurança do Doente  
 

 

O Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro vem criar um novo paradigma na organização 
dos centros de saúde, que obriga à uniformização dos procedimentos no registo e tratamento das 
exposições apresentadas pelos cidadãos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde. 

Neste contexto, e após audição prévia da Missão dos Cuidados de Saúde Primários e das 
Administrações Regionais de Saúde, vem esta Direcção-Geral da Saúde, no âmbito das suas 
competências, emitir orientações dirigidas aos Gabinetes do Cidadão dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde, determinando o seguinte: 

 

NORMA 

 

I - Tratamento 

O tratamento das exposições (reclamações, sugestões e elogios/louvores) dos cidadãos será 
efectuado e uniformizado, através da aplicação informática Sistema de Gestão de Sugestões e 
Reclamações, que permitirá: 

1) registar, classificar, acompanhar e visualizar todos os processos em curso e/ou já resolvidos; 

2) gerir, controlar e coordenar a informação e os fluxos de trabalho; 

3) integrar, anexar, arquivar e disponibilizar, rápida e eficazmente, toda a informação necessária 
ao processo a qualquer nível de intervenção; 

4) conhecer em cada momento a origem, localização e percurso de cada processo; 

5) produzir indicadores estatísticos e de gestão. 

 

II - Circuito 

As exposições que dêem entrada nos destinatários da presente Circular devem ser 
reencaminhadas, através do Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações, ao Gabinete do 
Cidadão respectivo, que procede em conformidade com as seguintes determinações: 

1) a exposição dá entrada imediata no Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações, cabendo 
ao Gabinete do Cidadão promover todas as diligências para o envio de uma resposta adequada ao 
cidadão; 

2) sempre que as exposições visem outra instituição, compete ao Gabinete do Cidadão 
reencaminhá-las para o organismo visado; 
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3) a resposta final é da competência do dirigente máximo, por proposta do Gabinete do Cidadão, 
devendo ser adequada à questão colocada pelo cidadão e, sempre que possível, conter as medidas 
adoptadas ou a adoptar pela instituição; 

4) as reclamações que visem o dirigente máximo e/ou o profissional do Gabinete do Cidadão são 
reencaminhadas para o nível hierárquico superior – Administração Regional de Saúde, 
competindo a este o respectivo tratamento e resposta ao cidadão; 

5) as reclamações que contestem a resposta dada ou a falta da mesma, em tempo útil, são 
registadas no sistema através da funcionalidade “Segunda Reclamação”, que as reencaminhará 
automaticamente para o nível hierárquico superior, a quem competirá o respectivo tratamento e 
resposta ao cidadão. 

O circuito definido não prejudica o envio da exposição para outras instituições competentes, 
sempre que o seu conteúdo o justifique, devendo tal encaminhamento ser oficiado ao cidadão. 

 

III - Entrevista 

1) Sempre que necessário poderá ser feita entrevista telefónica ou presencial ao cidadão, cujo 
resultado tem de ser devidamente registado no Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações; 

2) as entrevistas são efectuadas pelos profissionais e registadas na aplicação informática; 

3) as entrevistas deverão ser realizadas na unidade de mais fácil acesso ao cidadão. 

 

IV - Audição 

1) Os pedidos de audição são sempre efectuados aos coordenadores das unidades funcionais; 

2) o tempo limite para a resposta ao pedido de audição é de cinco dias úteis; 

3) na resposta ao pedido de audição, deverão ser apresentadas propostas a adoptar ou medidas 
adoptadas com vista à solução dos problemas apresentados; 

4) se a resposta ao pedido de audição não for suficientemente esclarecedora deverão ser 
solicitadas informações adicionais. 

 

V - Prazo de resposta 

1) O cidadão deverá obter resposta à sua exposição no prazo de quinze dias, nos termos do 
número 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril; 

2) nos casos em que se conclua pela necessidade de alongar o prazo referido no número anterior, 
deve o serviço dar informação intercalar da fase de tratamento do assunto em análise, nos termos 
do número 2 do artigo 39.º do mesmo diploma; 

3) sempre que a exposição dê origem à instauração de um processo de inquérito ou disciplinar, o 
procedimento ficará a cargo exclusivamente da entidade competente para a respectiva instrução e 
a resposta ao cidadão, a realizar nos termos das alíneas anteriores, deverá circunscrever-se à 
comunicação do encaminhamento dado à exposição e à identificação da entidade ou do órgão 
responsável pela tramitação subsequente e futuros contactos, após o que a exposição poderá ser 
encerrada. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

O Gabinete do Cidadão é um serviço de apoio na dependência directa e funcional do director 
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde, sem prejuízo do disposto em matéria de 
delegação de competências nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 

 

O Sistema SIM-Cidadão visa não só, promover a melhoria da qualidade de Atendimento dos 
Serviços prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, adequando as suas 
respostas às necessidades e expectativas dos cidadãos utilizadores, como produzir indicadores de 
gestão, fundamentais para permitir a tomada de decisões mais céleres e mais adequadas à 
melhoria de desempenho das organizações. É suportado pelo sistema de informação 
computorizado e em rede – Sistema de Gestão das Sugestões e Reclamações - que permite 
produzir informação útil e fiável. Este sistema assenta num modelo descentralizado, que confere 
aos Gabinetes do Cidadão das Instituições de Saúde a responsabilidade pelo atendimento e pelo 
processo de registo, análise, tratamento, proposta de resolução e resposta a todas as exposições 
apresentadas pelos cidadãos utilizadores, bem como pela identificação das medidas correctivas. 

 

Com a criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, a par da extinção das Sub-Regiões de 
Saúde, torna-se urgente definir o circuito mais adequado ao tratamento das exposições, de modo 
a não só se poder optimizar as potencialidades deste Sistema, a nível nacional e regional, como 
introduzir eventuais correcções que permitam melhorar a sua eficácia, a qualidade do 
funcionamento dos serviços e o grau de satisfação dos cidadãos. 

 

 

 

 
Francisco George 

Director-Geral da Saúde 
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