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ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE 
Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), Tempos de resposta (TR) 

(Lei nº 41/2007 de 28 de Agosto; Portaria nº 1529/2008, de 26 de Dezembro; Portaria nº 87/2015, de 23 de Março; Portaria n.º 
153/2017, de 4 de Maio) 
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 Nível de acesso e tipo de cuidados 

TMRG                                                                          
(Portaria nº 1529/2008 de 26 de 

Dezembro;  Portaria nº 87/2015, de 23 
de Março; Portaria n.º 153/2017, de 4 de 

Maio) 

TR (médio) da ULSNA, E.P.E. 

(Junho.2017) 

• Primeira consulta de 
especialidade hospitalar 

referenciada pelos centros de 
saúde 

-   De realização “muito prioritária” de 
acordo com a avaliação em triagem 
hospitalar 

30 (trinta) dias a partir do registo do 
pedido da consulta no sistema 

informático CTH pelo médico assistente 
do centro de saúde 

11,20 dias 

-   De realização “prioritária” de acordo 
com a avaliação em triagem hospitalar 

60 (sessenta) dias a partir do registo do 
pedido da consulta no sistema 

informático CTH pelo médico assistente 
do centro de saúde 

49,13 dias 

-   De realização com prioridade “normal” 
de acordo com a avaliação em triagem 
hospitalar 

120 (cento e vinte)* dias a partir do 
registo do pedido da consulta no sistema 
informático CTH pelo médico assistente 

do centro de saúde 

112,30 dias 

 

*150 dias até 31 de Dezembro de 2017 
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Nível de acesso e tipo de cuidados 

TMRG                                                                          
(Portaria nº 1529/2008 de 26 de 

Dezembro;  Portaria nº 87/2015, de 23 
de Março; Portaria n.º 153/2017, de 4 de 

Maio) 

TR (médio) da ULSNA, E.P.E. 
(Junho.2017) 

• Cirurgia programada 

-   Prioridade “de nível 4” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 

72 (setenta e duas) horas após a 
indicação clínica 50,40 horas 

-   Prioridade “de nível 3” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 15 (quinze) dias após a indicação clínica 5,96 dias 

-   Prioridade “de nível 2” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 

60 (sessenta) dias após a indicação 
clínica 

43,13 dias 

-   Prioridade “de nível 1” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 

180 (cento e oitenta)* dias após a 
indicação clínica 111,12 dias 

 
* 270 dias até 31 de Dezembro de 2017 
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Nível de acesso e tipo de cuidados 

TMRG                                                                          
(Portaria nº 1529/2008 de 26 de 

Dezembro;  Portaria nº 87/2015, de 23 
de Março; Portaria n.º 153/2017, de 4 de 

Maio) 

TR (médio) da ULSNA, E.P.E. 
(Junho.2017) 

• Cirurgia programada na doença 
Oncológica 

-   Prioridade “de nível 4” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 

72 (setenta e duas) horas após a 
indicação clínica 0,00 horas 

-   Prioridade “de nível 3” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 15 (quinze) dias após a indicação clínica 11,00 dias 

-   Prioridade “de nível 2” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 

45 (quarenta e cinco) dias após a 
indicação clínica 

8,05 dias 

-   Prioridade “de nível 1” de acordo com 
a avaliação da especialidade hospitalar 

60 (sessenta) dias após a indicação 
clínica 28,62 dias 

 
 
 
 
 


