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PRIMEIRA CONSULTA DE ESPECIALIDADE HOSPITALAR 
 

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelas unidades funcionais do ACES 

 

Primeira consulta em situação oncológica 

 

Primeira consulta em situação de doença cardíaca suspeita ou confirmada – Cardiologia  

 

Avaliação para realização de planos de cuidados de saúde programados  

 

Da realização  
"muito prioritária" 30 dias  seguidos contados do registo do pedido de consulta 

Da realização  

"prioritária" 
60 dias  seguidos contados do registo do pedido de consulta 

Da realização com 
prioridade normal 120 dias  seguidos contados do registo do pedido de consulta 

Urgência diferida Imediato 

Muito prioritária 7 dias  contados da recepção do pedido 

Prioritária 15 dias  contados da recepção do pedido 

Prioridade normal 30 dias  contados da recepção do pedido 

Urgência Imediato 

Doentes 
Prioritários 15 dias  contados da recepção do pedido 

Doentes electivos 30 dias  contados da recepção do pedido 

Urgência diferida 24 horas  contadas do 1.º contacto com a instituição 

Muito prioritária 7 dias  contados do 1.º contacto com a instituição 

Prioritária 15 dias  contados do 1.º contacto com a instituição 

Prioridade normal 30 dias  contados do 1.º contacto com a instituição 
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PROCEDIMENTOS HOSPITALARES CIRÚRGICOS  
 

Procedimentos hospitalares cirúrgicos programados  

 

Procedimentos hospitalares cirúrgicos programados na doença oncológica 

 

Procedimentos hospitalares cirúrgicos programados na doença cardíaca 

 

 

 

 

 

 

Urgência diferida 72 horas  contadas da indicação cirúrgica 

Muito prioritária 15 dias  contados da indicação cirúrgica 

Prioritária 60 dias  contados da indicação cirúrgica 

Prioridade normal 180 dias  contados da indicação cirúrgica 

Urgência diferida 72 horas contadas da indicação cirúrgica 

Muito prioritária 15 dias  contados da indicação cirúrgica 

Prioritária 45 dias  contados da indicação cirúrgica 

Prioridade normal 60 dias  contados da indicação cirúrgica 

Muito prioritária 15 dias  contados da indicação cirúrgica 

Prioritária 45 dias  contados da indicação cirúrgica 

Prioridade normal 90 dias  contados da indicação cirúrgica 
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MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

 

 

 

Cateterismo Cardíaco 30 dias  seguidos contados da indicação clínica 

Pacemaker Cardíaco 30 dias seguidos contados da indicação clínica 

Exames de endoscopia 
gastrenterológica 90 dias seguidos contados da indicação clínica 

Exames de medicina 
nuclear 30 dias seguidos contados da indicação clínica 

Exames de tomografia 
computorizada 90 dias seguidos contados da indicação clínica 

Ressonâncias magnéticas 90 dias seguidos contados da indicação clínica 

Angiografia Diagnóstica 30 dias seguidos contados da indicação clínica 

Tratamentos de 
Radioterapia 15 dias seguidos contados da indicação clínica 

Restantes MCDT integrados 
e em programas de 

seguimento 

a realizar dentro do TMRG definido para a realização 
do plano de cuidados programados em que se insere 

a necessidade de realização de MCDT 


