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Considerações prévias 

 

 s entidades prestadoras de cuidados de saúde devem publicar e divulgar, até 31 de março de 

Cada ano, um relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que prestam, o qual será 

auditado, aleatória e anualmente, pela Inspeção-geral das Atividades da Saúde, conforme o disposto 

na alínea f) do artigo 27.º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, alterada pelo Decreto-Lei nº44/2017, 

de 20 de abril. 

O presente documento destina-se a orientar a elaboração do relatório pelas entidades 

prestadoras de cuidados do Serviço Nacional de Saúde. 

O relatório contempla a informação global de cada entidade, nos capítulos que lhe forem 

aplicáveis. As entidades que integram várias unidades (ex. centro hospitalar, unidade local de saúde, 

agrupamento de centros de saúde) devem elaborar apenas um relatório. As Unidades Locais de Saúde 

deverão preencher os itens respeitantes às unidades hospitalares e às unidades de cuidados de saúde 

primários que as integram. 

Os Hospitais, Centros Hospitalares, ULS e ACES deverão disponibilizar o relatório no seu site, 

quando exista. 

As Administrações Regionais de Saúde, IP, deverão, igualmente, disponibilizar no respetivo site 

os relatórios das instituições hospitalares, ULS e ACES da sua região. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

Sumário executivo 

No seguimento do imperativo legal mas também no âmbito das boas práticas de serviço 

público a ULSLA publica, um relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que 

prestamos, o qual será auditado, aleatória e anualmente, pela Inspeção-geral das 

Atividades da Saúde, conforme o disposto na alínea f) do artigo 27.º da Lei n.º 15/2014, 

de 21 de março. 

Publicamos o presente relatório que contempla a informação global sobre o acesso dos 

utentes a esta unidade durante o ano de 2018, bem como o cumprimento dos TMRG 

por lei. 

Neste relatório numa primeira parte, será caracterizada sumariamente a instituição no 

que respeita aos seus órgão de topo e outros que estão mais diretamente relacionados 

com a gestão do acesso dos utentes. 

Numa segunda parte procederemos à caracterização dos sistemas de informação 

utilizados, não só para a gestão do acesso mas também para garantir a segurança e 

confidencialidade dos dados dos utentes. 

Numa terceira fase fazemos um levantamento do grau de implementação da carta dos 

direitos de acesso dos utentes do SNS. 

Por último, fazemos uma breve exposição sobre o cumprimento dos Tempos Máximos 

de Resposta Garantidos não só ao nível da Consulta Externa mas também ao nível da 

atividade cirúrgica e também dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 
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1. Identificação e caraterização da entidade 

 

 

 



 

 
 

1.1 Caraterização da entidade 

 

Quadro 1 - Caracterização geral dos órgãos de administração, direção, consulta e apoio 

 



 

1.2 Sistemas de Informação 

 

 

Aplicações informáticas Gerais 

Indicação das aplicações informáticas em uso no(s) setor(es) que envolvem o acesso a cuidados 

e disponibilizadas pelo Ministério da Saúde/Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. / 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. no âmbito de contratos celebrados pelos serviços 

centrais (Assinalar com X) 

Quadro 2 - Aplicações informáticas gerais em uso 

Aplicações informáticas Em uso 

1. SONHO 
Sistema Administrativo para os Cuidados de 

Saúde Primários e Cuidados Hospitalares 
 

2. SINUS 
Sistema de Informação Nacional dos 

Cuidados de Saúde Primários 
 

3. SCLINICO 
Sistema informático para registos clínicos a 

realizar por médicos e enfermeiros 
 

4. SI CTH 
Sistema Informática para a Consulta a Tempo 

e Horas 
 

5. SIGLIC 
Sistema Informático de Gestão das Listas de 

Inscritos para Cirurgia 
 

6. VAI 
Via de Acesso Integrado – Sistema de 

Referenciação 
 

7. GESTCARE CCI 

Sistema Informático para registo e 

monitorização da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados 

 

8. RNU Registo Nacional de Utentes  

9. PDS 

Plataforma de Dados da Saúde (registo de 

cirurgia segura, Prescrição eletrónica e 

outros) 

 

10. SGES Sistema de Gestão de Entidades de Saúde  

11. SIM@SNS 

Sistema Informação Monitorização do Serviço 

Nacional de Saúde com três componentes: 

SDM@SNS 

SIARS 

MIM@UF 

 

12. SICA 
Sistema de Informação de Contratualização e 

Acompanhamento 
 

13. GID Gestão Integrada da Doença  

14. PRVR Portal da Requisição de Vinhetas e Receitas  



 

 
 

Aplicações informáticas Em uso 

15. RENTEV Registo do Testamento Vital  

16. ROR Registo Oncológico Regional  

17. SICC 
Sistema de Informação Centralizado de 

Contabilidade 
 

18. SICO Certificação de Óbito  

19. SISO Cheque Dentista  

20. SGTD Sistema de Gestão de Trasportes de Doentes  

21. SIMH Codificação  

 

Aplicações informáticas Específicas 

Indicação de outras aplicações informáticas utilizadas no(s) sector(es) que envolvem o acesso 

a cuidados de saúde. 

Quadro 1. Aplicações informáticas específicas em uso 

Nome comercial da 

aplicação 

Descrição das funcionalidades da 

aplicação 

Serviços/unidades 

Funcionais que usam a 

aplicação 

SiiMaRastreios Rastreios CSP  

SGICM Circuito do medicamento  

SIBAS Registo Informático para serviço de 

Imunohemoterapia 
 

Modulab Gold Registo de Análises de Patologia Clínica  

Anathos Software de Anatomia Patológica  

PROCLINIC MFR Registo de gestão do serviço de 

Imunohemoterapia 
 

SINDIET Requisição de dietas para utentes  

B-Anesthesic Registo de Bloco e Consulta de Anestesia  

B-ICU-Care Registos da Unidade de Cuidados 

Intensivos 
 

Carestream PACS  

   

 

 

Segurança da informação 

 

Métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da confidencialidade da informação 

respeitante aos utentes, nos termos da legislação em vigor 



 

Quadro 2. Descrição dos métodos e parâmetros de segurança da informação dos utentes 

Atualmente a salvaguarda dos dados estão a ser efetuados mediante backup dos sistemas, 

efetuado diariamente com backups incrementais, sendo realizado um full backup ao fim de semana. 

Está também a ULS Litoral Alentejano, E.P.E. a implementar um cenário de disaster recovery que 

permite a salvaguarda dos dados fora da sede da ULSLA, permitindo assim a sua recuperação em caso 

de catástrofe. 

 

 

 

2. Regulação, organização e controlo interno 

 

2.1 Documentos de orientação 

Descrição de outros aspetos de regulação, organização e controlo interno com reflexo no acesso 

a cuidados de saúde. 

Quadro 3 - Descrição dos métodos e parâmetros de segurança da informação dos utentes 

 

 



 

 
 

2.2 Implementação da carta dos direitos de acesso 

Quadro 4 - Medidas realizadas para a implementação da carta dos direitos de acesso 

Medidas implementadas Sim Não Refª e/ou Observações 

2.2.1 Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista a 
implementação da carta dos direitos de acesso? 

 Indicar os serviços envolvidos e constituição 

 X  

2.2.2 No caso afirmativo, existe suporte de regulação de 
procedimentos para o efeito? 

 Indicar a data de deliberação do CA e Normativo Interno de 
publicitação 

   

2.2.3 Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo com a(s) 
instância(s) de  contratualização, indicadores de resultados na 
componente do acesso e de produção?     

 Apresentar em anexo os indicadores definidos  

X   

2.2.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os Tempos 
de Resposta Garantidos fixados pela instituição e integrados nos 
seus planos de atividades e de desempenho? 

X   

2.2.5 Os indicadores de resultados direcionados ao acesso são 
utilizados a todos os níveis da instituição (verticais e horizontais)? 

Especificar 

 X  

2.2.6 A instituição utiliza estes indicadores para efetuar relatórios 
periódicos de situação (para além do relatório anual previsto na Lei 
n.º 15/2014, de 21 de Março? 

X   

2.2.7 Existem planos especiais de monitorização e correção de 
desvios e/ou incumprimento de objetivos? 

 X  

2.2.8 Verificam-se, com regularidade, processos de revisão crítica 
da relevância e atualidade dos indicadores utilizados e respetiva 
comunicação às entidades e organismos competentes? 

 X  

2.2.9 Estão definidos procedimentos de controlo para minimizar o 
risco de erros, insuficiência, inadequação e eventual desvirtuação 
de informação (que constitui fonte ou está associada aos 
indicadores de resultados)? 

X   

2.2.10 Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de Resposta 
Garantidos?  

 X  

2.2.11 Foram estabelecidos Tempos de Resposta Garantidos para 
as diferentes áreas de prestação de cuidados?  

Apresentar os tempos em mapa anexo 

 X  

2.2.12 Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam dos 
Planos e Relatórios de Atividades? 

X   

2.2.13 Os Tempos de Resposta Garantidos foram integrados no 
Contratos-programa/ Plano de Desempenho? 

X   

2.2.14 Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta, 
informação atualizada relativa ao Tempos de Resposta Garantidos 
para os diversos tipos de prestações e por patologia ou grupos de 
patologias? 

Especificar 

X   

2.2.15 Está disponível, no sítio da internet, informação atualizada 
das áreas de atividade/serviços disponíveis e a capacidade 
instalada e, mais concretamente, os respetivos Tempos de 
Resposta Garantidos, nas diversas modalidades de prestação de 
cuidados de Saúde? 

 X  

2.2.16 Existe comprovativo, mediante registo ou impresso próprio, 
da prestação de informação aos utentes no ato de pedido ou 
marcação de consulta, tratamento ou exame, sobre os Tempos de 
Resposta Garantidos para prestação dos cuidados de que 
necessita? 

Indicar 

 X  



 

2.2.17 Em caso de referenciação para outra unidade de saúde, 
estão definidos procedimentos para informar os utentes sobre o 
tempo máximo de resposta garantido para lhe serem prestados os 
respetivos cuidados no estabelecimento de referência? 

Indicar 

X   

2.2.18 O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e publicado em 
suporte autónomo ou consta do Relatório de Atividades e/ou do 
Plano de desempenho? 

X   

2.2.19 As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso são 
objeto de tratamento próprio, independentemente da sua 
génese/proveniência (Gabinete do Utente, Entidade Reguladora da 
Saúde, etc.)? 

Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de reclamação, 
origem, objeto, consequências (anexo) 

X   

2.2.20 As sugestões e reclamações ou outras formas de 
participação dos utentes/cidadãos na melhoria do acesso são 
integradas na avaliação e medidas de correção? 

X   

2.2.21 A Entidade Reguladora da Saúde promoveu diligências, 
intervenções ou outras medidas junto da instituição, em resultado de 
reclamações relativas ao acesso a cuidados de saúde? 

X   

2.2.22 Foram constituídos/abertos processos sancionatórios em 
resultado de reclamação e/ou mero incumprimento da Lei? 

Quantificar e caracterizar 

 X  

2.2.23 O Relatório sobre o Acesso foi objeto de auditoria pela 
Inspeção-geral das Atividades em Saúde? 

 X  
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1. Tempos Máximos de Resposta  

 

Neste capítulo são apresentação os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), 

regulados pela Lei nº 14/2014 de 21 de março, alterada pelo Decreto-Lei nº44/2017, de 20 de abril 

e pela Portaria n.º153/2017, de 4 de maio, assim como a os Tempos de Resposta Garantidos (TRG) 

determinados para a entidade e Tempos de Resposta (TR) efetivos praticados pela entidade em 2018. 

Quadro 5 - TMRG, TRG e TR da entidade para 2018 nos Cuidados de Saúde Primários 

Tipo de Cuidados de Saúde e 
Nível de Acesso 

TMRG TRG TR 2018 

Cuidados de saúde prestados na unidade funcional do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), a pedido do utente, 
familiares, cuidadores formais ou informais 

Motivo relacionado com doença 
aguda 

Atendimento no próprio dia 
do pedido 

Atendimento no próprio dia 
do pedido 

1) 

Motivo não relacionado com 
doença aguda 

15 dias úteis contados da 
receção do pedido 

15 dias úteis contados da 
receção do pedido 

1) 

Pedido consulta de outras entidades (Hospitais, Centro de contactos SNS 24, RNCCI) 

 

 

 

 

 



 

Motivo relacionado com doença 
aguda 

Atendimento no próprio dia 
do pedido 

Atendimento no próprio dia 
do pedido 

1) 

Motivo não relacionado com 
doença aguda 

30 dias úteis contados da 
receção do pedido 

30 dias úteis contados da 
receção do pedido 

1) 

Consulta no domicílio 

Programadas pelos 
profissionais da unidade 
funcional 

De acordo com o plano de 
cuidados previsto 

De acordo com o plano de 
cuidados previsto 

1) 

Necessidades expressas a serem resolvidas de forma indireta 

Renovação de medicação em 
caso de doença crónica 

72 horas contadas da 
receção do pedido 

72 horas contadas da 
receção do pedido 

1) 

Relatórios, cartas de 
referenciação, orientações e 
outros documentos escritos 

72 horas contadas da 
receção do pedido 

72 horas contadas da 
receção do pedido 

1) 

Consultas programadas pelos profissionais da unidade funcional do ACES 

Consultas programadas 
pelos profissionais da 
unidade funcional do ACES 

Sem TMRG geral aplicável; 
dependente da periodicidade 
definida nos programas 
nacionais de saúde e ou 
avaliação do clínico. 

Sem TMRG geral aplicável; 
dependente da periodicidade 
definida nos programas 
nacionais de saúde e ou 
avaliação do clínico. 

1) 

Consulta no domicílio 

A pedido do utente, 
familiares, cuidadores 
formais ou informais 

24 horas contadas da 
receção do pedido, se a 
justificação do pedido for 
aceite pelo profissional 

24 horas contadas da 
receção do pedido, se a 
justificação do pedido for 
aceite pelo profissional 

1) 

Programadas pelos 
profissionais da unidade 
funcional 

De acordo com o plano de 
cuidados previsto 

 
De acordo com o plano de 
cuidados previsto 

1) 

Notas 

1)  Não é possível, com o sistema informático que existe ter capacidade de medir os TMR nos Cuidados de 

Saúde primários 

 

 

Quadro 6 - TMRG, TRG e TR da entidade para 2018 para primeira consulta de especialidade hospitalar 

Tipo de Cuidados de Saúde e 
Nível de Acesso 

TMRG TRG TR 2018 

Referenciação para primeira consulta em situação de doença oncológica suspeita ou confirmada (NM) 

Urgência diferida (nível 4) 
Encaminhamento para 
urgência ou unidade de 
atendimento permanente 

Encaminhamento para 
urgência ou unidade de 
atendimento permanente 

2) 

Restantes níveis de prioridade 
Primeira consulta em 
situação de doença 

Primeira consulta em 
situação de doença 

2) 



 

 
 

oncológica suspeita ou 
confirmada (NM) 

oncológica suspeita ou 
confirmada (NM) 

Urgência (nível 3) 
Encaminhamento para 
serviço de urgência 

Encaminhamento para 
serviço de urgência 

2) 

Restantes níveis de prioridade 
24 horas contadas da 
receção do pedido 

24 horas contadas da 
receção do pedido 

2) 

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelas unidades funcionais do ACES 

Muito prioritária 30 dias 30 dias 26,5 

Prioritária 60 dias 60 dias 60,7 

Prioridade «normal» 150 dias 150 dias 126,8 

Primeira consulta em situação de doença oncológica suspeita ou confirmada (NM) 

Urgência diferida (nível 4) Imediato Imediato 2) 

Muito prioritária (nível 3) 7 dias 7 dias 2) 

Prioritária (nível 2) 15 dias 15 dias 2) 

Prioridade normal (nível 1) 30 dias 30 dias 2) 

Primeira consulta em situação de doença cardíaca suspeita ou confirmada 

Urgência (nível 3) Imediato Imediato 2) 

Doentes prioritários (nível 2) 15 dias 15 dias 2) 

Doentes eletivos (nível 1) 30 dias 
30 dias 2) 

2)  Não nos é possível distinguir para efeitos de medição dos TMR as patologias em destaque pelo que não 

possuímos esta informação, estando ela incluída nos valores apresentados para as primeiras consultas no 

geral. 

 

 

Quadro 7 - TMRG, TRG e TR da entidade para 2018 nos Cuidados de Saúde Hospitalares 

Tipo de Cuidados de Saúde e 
Nível de Acesso 

TMRG TRG TR 2018 

Avaliação para realização de planos de cuidados de saúde programados (patologia geral e doença oncológica) 

Urgência diferida (prioridade 4) 24 horas 24 horas 3) 

Muito Prioritário (prioridade 3) 7 dias 7 dias 3) 

Prioritário (prioridade 2) 30 dias 30 dias 3) 

Normal (prioridade 1) 60 dias 60 dias 3) 

Avaliação para realização de planos de cuidados de saúde programados (doença cardíaca) 

Urgência diferida (prioridade 4) 24 horas 24 horas 3) 

Muito Prioritário (prioridade 3) 7 dias 7 dias 3) 

Prioritário (prioridade 2) 15 dias 15 dias 3) 

Normal (prioridade 1) 45 dias 45 dias 3) 

Realização procedimentos hospitalares cirúrgicos programados (patologia geral) 

Urgência diferida (nível 4) 3 dias 3 dias 2,2 



 

Muito Prioritário (prioridade 3) 15 dias 15 dias 18,5 

Prioritário (prioridade 2) 60 dias 60 dias 61,8 

Normal (prioridade 1) 270 dias 270 dias 
161,2 

 

Realização procedimentos hospitalares cirúrgicos programados (doença oncológica) 
 

Urgência diferida (nível 4) 3 dias 3 dias 5,0 

Muito Prioritário (prioridade 3) 15 dias 15 dias 36,0 

Prioritário (prioridade 2) 45 dias 45 dias 
36,0 

Normal (prioridade 1) 60 dias 60 dias n.a. 

Realização procedimentos hospitalares cirúrgicos programados (doença cardíaca) 

Urgência diferida (nível 4) 3 dias 3 dias (3 

Muito Prioritário (prioridade 3) 15 dias 
15 dias (3 

Prioritário (prioridade 2) 45 dias 45 dias (3 

Normal (prioridade 1) 90 dias 90 dias (3 

Realização procedimentos hospitalares cirúrgicos programados (cirurgias de correção morfológica) 

Normal (prioridade 1) 270 dias 270 dias 
(3 

Realização procedimentos hospitalares não cirúrgicos programados prestação de cuidados (doença oncológica) 

Normal (prioridade 1) 30 dias 30 dias (3 

Específico 

De acordo com as 
orientações e normas 
emitidas pela Direção-Geral 
da Saúde 

De acordo com as 
orientações e normas 
emitidas pela Direção-Geral 
da Saúde 

(3 

Realização de 2ºs procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos (modalidades combinadas de prestação de cuidados de 
saúde) 

Normal (prioridade 1) 30 dias 30 dias 
 

Específico 

De acordo com as 
orientações e normas 
emitidas pela Direção-Geral 
da Saúde 

De acordo com as 
orientações e normas 
emitidas pela Direção-Geral 
da Saúde 

(3 

3) Indicadores não monitorizados pela Instituição por incapacidade técnica dos sistemas de informação 

 

 

Quadro 8 - TMRG, TRG e TR da entidade para 2018 para realização de Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica (MCDT) 

Tipo de Cuidados de Saúde TMRG TRG TR 2018 

Cateterismo cardíaco 30 dias 30 dias (4 

Pacemaker cardíaco 30 dias 30 dias (4 

Exames de Endoscopia 
Gastrenterológica 

90 dias 90 dias (4 

Exames de Medicina Nuclear 30 dias 30 dias (4 

Exames de Tomografia 
Computorizada 

90 dias 90 dias (4 



 

 
 

Ressonâncias Magnéticas 90 dias 90 dias (4 

Angiografia diagnóstica 30 dias 30 dias (4 

Tratamentos de Radioterapia 15 dias 15 dias (4 

Restantes MCDT integrados e 
em programas de seguimento 

A realizar dentro do TMRG 
definido para a realização 
do plano de cuidados 
programados (<270 dias 
para situações com 
resolução cirúrgica) 

A realizar dentro do TMRG 
definido para a realização do 
plano de cuidados 
programados (<270 dias 
para situações com 
resolução cirúrgica) 

(4 

(4 Não é possível, com o sistema informático que existe ter capacidade de medir os TMR dos MCDT 
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1. Unidades de Cuidados de Saúde Primários (ACES e ULS) 

Neste capítulo, são apresentados os números de consultas e vigilâncias realizadas pela entidade 

dos cuidados de saúde primários, em 2018, por área de cuidados, independentemente da origem da 

referenciação. 

Verifica-se que houve mais contactos com profissionais médicos e enfermagem. 

 

 

O volume global de consultas nos Cuidados de Saúde Primários aumentou nos últimos 2 anos o 

que indicia uma melhoria na disponibilidade deste tipo de cuidados e consequentemente maior 

acesso por partes dos utentes, em especial na saúde materna de consultas médicas no domicílio. 

O aumento do nº de inscritos com médico de família também indica melhor acessibilidade dos 

utentes a cuidados de saúde primários pois conclui-se que a atribuição de um profissional específico 

simplifica a utilização dos serviços disponíveis. A cobertura dos cuidados melhorou em quase todos 

os locais, sendo Odemira a exceção, possivelmente justificada pela especificidade da sua população. 

 

 

 

2. Unidades de Cuidados de Saúde Hospitalares (Hospitais, Centros 
Hospitalares e ULS) 

Neste capítulo, são apresentados os números de consultas realizadas pela entidade dos cuidados 

de saúde hospitalares, em 2018, por especialidade, independentemente da origem da referenciação. 

2.1 Consulta externa 

As consultas médicas diminuíram, face a 2016, em 2,1%, isto é, menos 1.622 consultas 

realizadas. Relativamente ao período homólogo a atividade neste domínio estabilizou, tendo 

ocorrido um ligeiro aumento de 0,3%, isto é, apenas mais 259 consultas que no ano de 2017.  



 

Apesar de algumas especialidades terem elevado o seu desempenho, como a Medicina Interna, 

Psiquiatria, Ortopedia e Neurologia, verificou-se por outro lado um decréscimo acentuado 

principalmente nas especialidades de Oftalmologia, Pneumologia e Gastroenterologia. 

A razão principal do decréscimo de atividade na especialidade de Oftalmologia deve-se à 

ausência de um dos clínicos durante um período de 5 meses, por motivos de baixa médica. No caso 

das especialidades de Pneumologia e Gastroenterologia, a ULSLA ficou privada de duas médicas em 

prestação de serviços que se desvincularam da instituição sem que houvesse a possibilidade de 

reposição imediata por outros profissionais e, em ambos os casos, apenas restou um especialista para 

assegurar resposta a consultas nestas áreas. 

As especialidades de Cirurgia Geral, ORL, Pediatria e Urologia também contribuíram para 

reduzir o impacto positivo no aumento do volume de consultas médicas em 2018. Na primeira, 2 

fatores contribuíram para reduzir o número de consultas: a saída por aposentação de 2 médicos e o 

abrandamento na produtividade de outros (-1.689 consultas). Felizmente alguns médicos 

aumentaram a sua produtividade recuperando parte do volume de consultas e também houve a 

contratação de um novo profissional que permitiu alguma recuperação de consultas perdidas. A 

especialidade de ORL depende totalmente da colaboração de médicos em regime de protocolo 

institucional e, de uma forma geral, toda a equipa abrandou a sua atividade por dificuldade em 

agendar a sua vinda a este hospital. Em Pediatria ocorreu um prolongado período de baixa do único 

especialista contratado na instituição e o reforço desta equipa apenas se veio a verificar ao fim de 3 

meses de completa ausência de atividade nesta área. Por último, em Urologia houve um 

abrandamento da atividade que depende também apenas de um único clínico contratado pela 

instituição. 

Quadro 11 - Número total de consultas externas por valência, em 2018 

 

Quadro 12 - Número total de primeiras consultas externas por valência, em 2018 

 

A taxa de acessibilidade pode traduzir a capacidade da Instituição absorver, em primeiras 

consultas, novos doentes. Este indicador pondera o peso das primeiras consultas no total das 

consultas médicas. Normalmente deve situar-se entre 30% e 33%. 

À semelhança do ano anterior, a ULSLA, E.P.E. não conseguiu mais uma vez atingir estes padrões. 

Em 2018 esta taxa ficou-se pelos 28,9%, algumas décimas abaixo do valor atingido no ano passado. 



 

 
 

Este resultado ficou ligeiramente aquém do alcançado em 2017, devido à da diminuição das 

primeiras consultas em 0,3%, e a um ligeiro aumento das consultas subsequentes em 0,6%.  

A especialidade que registou um maior aumento na taxa de acessibilidade, excluindo a Anestesia, 

a Consulta do Viajante e a Medicina do Trabalho, em 2018, foi a Pneumologia que melhorou o seu 

acesso passando de 17% para 26%. A Oftalmologia também aumentou o nível de acesso passando 

também de 29% em 2017 para 33% em 2018. A Urologia e Ortopedia também aumentaram o seu 

nível de acessibilidade, ambas por 3 pontos percentuais face a 2017, situando-se respetivamente nos 

26% e 41%. 

Continua a destacar-se pela negativa, mais uma vez me 2018, a não melhoria do nível de acesso 

da especialidade de Cardiologia que para além de ter valores muito baixos (apenas 9%) ainda os 

diminuiu face a 2017 em 0,2p.p. 

Outras especialidades verificaram também diminuição desta taxa, tais como a 

Imunohemoterapia, Psiquiatria e Neurologia. Esta última, n entanto, continua a estar acima dos 

padrões recomendados com 36%. Outras especialidades ficaram abaixo dos 30% como é o caso da 

Medicina Interna, Oncologia Médica e Pediatria. É necessário porém analisar este indicador de acordo 

com a especialidade em causa e interpretando também os restantes indicadores de acesso.  

Também se salvaguarda que este indicador depende da forma de registos das consultas 

realizadas. Algumas medidas podem ser aplicadas para garantir a correta leitura deste indicador, 

nomeadamente: 

Melhorar a cultura por parte dos médicos em atribuir alta ao utente quando a situação pela qual 

ele recorreu aos seus cuidados já está resolvida ou controlada do ponto de vista clínico; 

Melhorar os registos administrativos na efetivação das consultas (por exemplo: um doente 

normalmente seguido por determinado médico, mas que já teve alta desse médico relativamente a 

um episódio anterior, ao voltar para o mesmo médico por outro motivo clínico, é-lhe efetivada uma 

consulta subsequente, quando deveria ser registada uma primeira consulta); 

Quanto à melhoria da acessibilidade, como ULS, existe margem para melhoria na transição de 

cuidados e gestão da doença por utente promovendo o recurso aos vários níveis de cuidados à 

disposição dos mesmos e oferecidos pela mesma instituição. Ou seja, é possível melhorar a 

interligação dos Cuidados de Saúde Hospitalares e os Cuidados de Saúde Primários, por exemplo no 



 

tratamento dos doentes crónicos que após a sua estabilização nos cuidados de saúde hospitalares 

deveriam ser seguidos pelos cuidados de saúde primários. 

 

 

2.2 Primeira Consulta Hospitalar (SIGA 1ª Consulta) 

 

Em termos de resposta à lista de espera verificamos que existiu uma diminuição de utentes 

inscritos para consulta durante 2018, essa diminuição foi na ordem dos 1,6%, o que representa 

menos 220 utentes inscritos. Também se verificou um aumento das consultas realizadas com 

proveniência da Consulta a Tempo e Horas (CTH) de 6,5%. Apesar do aumento generalizada de 

consultas via CTH, a percentagem de utentes que foram atendidos fora dos tempos máximos 

garantidos (TMRG) aumentou substancialmente face a 2017, agravando os níveis já elevados que se 

vinham a verificar anteriormente. Analisando a taxa de cumprimentos dos TMRG, em 2017 apenas 

74,4% dos utentes foram atendidos em tempo adequado e em 2018 este valor baixou para os 71,4%. 

Tal variação é explicada, principalmente pelo agravamento na resposta em algumas especialidades 

que têm peso, como Oftalmologia e ORL. O problema estrutural da lista de espera diz respeito à lista 

de pedidos destas duas especialidades que foram acumulando referências durante um período em 

que a ULSLA não tinha capacidade de resposta por indisponibilidade de recursos humanos. Agora 

que essa capacidade de resposta foi reforçada, muitos dessas referências já encontravam fora dos 

TMRG. Por este motivo os valores alcançados nestas especialidades devem ser encarados como 

normais num processo de recuperação de listas de espera.  

As especialidades que revelaram mais dificuldades em prestar atendimento dentro dos TMRG 

foram precisamente Oftalmologia com 4,8%, e ORL com 4,7%. Todos estes valores são inaceitáveis 

mas têm como causa as justificações já elencadas. Mantém-se o excelente desempenho da Pediatria 

que conseguiu uma vez mais atender todos os utentes dentro dos TMRG. 

O desempenho da Psiquiatria é também de quase de 100% sendo que apenas 2 utente não 

tiveram a sua consulta dentro dos respetivos prazos. 

As especialidades de Obstetrícia e Oncologia Médica também atenderam poucos utentes fora dos 

TMRG (respetivamente 3 e 6 utentes). O acesso, no caso destas duas especialidades, nunca deveria 

ultrapassar os respetivos TMRG dado o momento crítico da vida do utente e risco associado os 

respetivos estados de saúde. 



 

 
 

 

 

 

 

Quadro 13 - Pedidos a aguardar de primeiras consultas de especialidade hospitalar via SI CTH, a 31.12.2017 e 
31.12.2018 

 

 

 

 

Através da análise das listas de espera no final de cada ano podemos concluir que houve um 

grande aumento de pedidos não atendidos traduzindo-se num aumento de 11,3%, ou sejam, mais 

525 utentes em espera de 2017 para 2018. Entre as especialidades com maior número de pedidos 

em espera, no final de 2018, destacam-se mais uma vez a Oftalmologia e ORL, constituindo estas 39% 

(2000 pedidos) e 22% (1.118 pedidos) do total de pedidos de primeiras consultas em espera no SI 

do CTH. Os respetivos tempos médios também se destacam sendo, respetivamente, 171 e 465 dias.  

Os restantes 40% estão repartidos entre várias especialidades sendo as de maior relevo a 

Ortopedia (367), Urologia (238), Neurologia (201) cujo número de pedidos em espera aumentou 

entre 2017 e 2018. Em Cirurgia Geral também existe um grande volume de pedidos em espera (218) 

contudo houve um decréscimo superior a 10%. 

Entre as especialidades que aumentaram a sua lista inclui-se também a Gastrenterologia (169), 

MFR (132), Medicina Interna (67) e Psiquiatria (130).  

Por outro lado a Cardiologia (120), Ginecologia (72), Obstetrícia (31) e Oncologia Médica (4) 

viram a sua lista reduzida entre o final de 2017 e o final de 2018. 

Destaca-se que esta informação é baseada num sistema de informação cujas limitações são 

sobejamente reconhecidas e que conduzem não raramente a duplicação nos pedidos de primeira 

consulta. Assim existe margem para melhoria na leitura dos registos bem e na gestão dos mesmos 

que é o propósito desta importante ferramenta que regula o acesso de doentes às consultas de 

especialidade. 

 



 

Quadro 15 - Primeiras consultas de especialidade hospitalar realizadas via SI CTH, em 2017 e 2018 

 

Legenda:P1 – Prioridade Clínica Normal; P2 – Prioridade Clínica Prioritária; P3 – Prioridade Clínica Muito Prioritária 

 

 

 

2.3 Atividade Cirúrgica (SIGA CSH Cirúrgicos) 

 

A situação da Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) para as denominadas Patologias Gerais revela 

um aumento de doentes que estavam em espera no final do ano em 2018, face a 2017, na ordem dos 

31%, ou seja, mais 370 doentes. Para este aumento contribuíram todas as especialidades exceto 

Oftalmologia (-62 doentes), com especial destaque para o número de doentes em espera de Cirurgia 

Geral (+231) e de Ortopedia (+152). 

Quanto aos tempos de espera houve um aumento global da mediana de tempo de espera, 

estando este aumento presente em Ginecologia, Urologia e ORL. Nas restantes especialidades houve 

redução no valor mediano de espera, sendo a Oftalmologia aquela onde a redução foi mais visível. 

Em 2018 entraram 3.307 utentes em LIC e 3.144 em 2017. O aumento de doentes inscritos 

ocorreu em todas as especialidades exceto Oftalmologia (-197 doentes) e ORL (-10) e pode justificar 

parcialmente o aumento da Lista de Espera. 

Outro fator que explica esta situação é o decréscimo do número de doentes operados da LIC em 

aproximadamente 10% e generalizado à maioria das especialidades salvo Ortopedia, que cresceu 6% 

e Urologia que aumentou 10%. 

O nº de utentes em espera cujo TMRG indicado para o seu nível de prioridade já tinha sido 

ultrapassado no fecho de cada ano, aumentou consideravelmente (+68%) o que indica claramente a 

degradação do estado desta lista e acesso a cuidados atempados para os respetivos utentes. A 

situação é mais gravosa nas especialidades de Urologia (33,3% fora do TMRG) e Ginecologia (30,4% 

dos utentes ultrapassaram o seu TMRG). 

Quadro 16 - Lista de Inscritos para Cirurgia a 31.12.2017 e 31.12.2018 

 



 

 
 

Quadro 17 - Operados em 2017 e 2018 

 

 

Na Patologia Oncológica (NM- Neoplasia Maligna) o número de utentes inscritos aumentou 

cerca de 40% face a 2017. Apenas existem pedidos em espera para as especialidades de Cirurgia 

Geral e Urologia tendo a esta última maior peso quer em número de doentes na LIC, quer em % de 

aumento do nº de doentes (+58%) entre 31.12.2017 e 31.12.2018. 

A mediana de tempo de espera destes pedidos também aumentou em ambas as especialidades 

atingindo 31 dias para Cirurgia Geral e 76 dias no caso da Urologia. Neste último caso a mediana por 

si só ultrapassa todos os possíveis TMRG para qualquer nível de prioridade. 

Em relação ao cumprimento dos tempos de resposta para este tipo de cirurgias verifica-se que 

33,3% dos doentes de Cirurgia Geral encontravam-se em LIC no final do ano já além dos TMRG 

respetivos. Na especialidade de Urologia a situação é ainda mais crítica com 63,2% dos utentes em 

espera com o seu TMRG ultrapassado. No ano transato o incumprimento era bastante menor e, na 

Urologia, era menor do que o verificado em Cirurgia Geral, respetivamente 8,3% e 12,5%. 

Quadro 18 - Lista de Inscritos para Cirurgia com Neoplasias Malignas a 31.12.2017 e 31.12.2018 

 

 

Em suma o cenário piorou na globalidade face a 2017 tendo-se agravado todos os indicadores 

de acesso para as situações oncológicas. Os motivos para agravamento dos indicadores no caso da 

NM diferente nas duas especialidades:  

 Para Cirurgia Geral houve aumento de pedidos entrados em LIC durante o ano de 2018 

e um ligeiro aumento dos doentes operados, insuficiente para o acréscimo de procura; 

 Em Urologia, o nº de inscritos em 2018 foi menor em 8% do que ano anterior mas 

observou-se uma grande quebra no nº de operados e agravamento dos seus tempos de 

espera 

Quadro 19 - Operados com Neoplasias Malignas em 2017 e 2018 

 

 



 

 

2.4 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (SIGA MCDT) 

 

Os MCDT tiveram um aumento face a 2017 na ordem os 5,8%. Para esta situação contribuiu o 

aumento de 9,6% em TAC, 20,6% em RM e, menos significativamente dado o seu volume, 27,6% em 

Angiografia diagnóstica. Em contrapartida, por oposição ao verificado no ano anterior os exames de 

Gastrenterologia tiveram redução de 36%, significativo pelo volume em causa (-550 exames). 

Houve novamente um decréscimo na área da Anatomia Patológica na ordem dos 26,4%. A 

Gastroenterologia também esteve sujeita a grande abrandamento. Esta é, aliás, a área mais 

problemática em termos de lista de espera, particularmente para a realização de colonoscopias, 

situação que se agravou com a redução da carga horária de médicos disponível para o efeito.  

Agravou-se também a lista de espera para RM. No sentido oposto decresceu expressivamente a 

lista de espera para TAC. 
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