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REGULAMENTO DE ACESSO À CONSULTA EXTERNA DO CENTRO HOSPITALAR E 

UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE 

OBJETIVO 

o presente regulamento tem por objetivo harmonizar os procedimentos 

inerentes à gestão do acesso à consulta externa no Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra (doravante designado por CHUC), 

estabelecendo um conjunto de regras transversais, nomeadamente no 

que se refere ao acesso, marcação, desmarcação e remarcação de 

consultas, critérios de altas e conceitos aplicáveis, reunindo um conjunto 

de normas que se encontram dispersas em vários diplomas legais. 

APLICABILIDADE 

O regulamento da consulta externa do CHUC é aplicável em todas as 

situações em que ocorram: marcação, desmarcação e remarcação de 

consultas, bem como registo de altas das consultas. 

ACRÓNIMOS E SIGLAS 

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde 

CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

CTH - Consulta a Tempo e Horas 

DGS - Direção Geral da Saúde 

GH - Gestão Hospitalar 

SI - Sistema de Informação 

SONHO - Sistema Integrado de Informação Hospitalar 

SCLlNICO - Sistema de Informação Clínico 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

TMRG - Tempos Máximos de Resposta Garantidos. 
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As definições e conceitos previstos neste capítulo são os constantes na 

Portaria n.o 95/2013, de 4 de março, na Portaria n.o 20/2014, de 29 de 

janeiro, no Despacho n.o 3571/2013, de 6 de março, na Portaria n.o 

87/2015, de 23 de março e na Circular Normativa n.o 16/2016/DPS/ ACSS, 

de 1 de julho. 

Alta da consulta hospitalar - Ato através do qual o médico especialista 

efetiva a alta clínica do utente relativamente a um episódio de doença 

ou de cuidados seguidos em consulta externa hospitalar, dando por 

concluída a assistência prestada nesse episódio. 

Cancelamento do pedido - Anulação pelo médico assistente do registo 

de um processo de referenciação de um utente na lista de utentes 

inscritos para acesso à primeira consulta da especialidade, 

determinada por motivos supervenientes à inscrição, clínicos ou outros, 

originados por vontade do utente ou não, que impedem a realização 

da consulta (Portaria n.O 95/2013, de 4 de março). 

Consulta a doente internado ou consulta interna - Ato de assistência, 

prestado a indivíduos, que se encontram internados, podendo consistir 

em avaliação, intervenção e monitorização. É indiferente o local de 

realização desta atividade: serviço de internamento ou gabinete de 

consulta externa. Apenas são consideradas as consultas efetuadas por 

especialidade diferente da que assiste o doente em internamento 

(Glossário de conceitos para a produção de estatísticas em saúde

DGS- 2001). 

Consulta de enfermagem - Intervenção visando a realização de uma 

avaliação, o estabelecer de plano de cuidados de enfermagem, no 

sentido de ajudar o indivíduo a atingir a máxima capacidade de 

autocuidado (Portaria n.o 20/2014, de 29 de janeiro). 

Consulta de especialidade hospitalar - Consulta realizada em hospital 

no âmbito de uma especialidade ou subespecialidade hospitalar, que 

deve decorrer da referenciação ou do encaminhamento por médico 

de outra especialidade (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 
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Consulta médica - Ato de assistência prestado por um médico a um 

indivíduo, podendo consistir em observação clínica, diagnóstico, 

prescrição terapêutica, aconselhamento ou verificação da evolução 

do seu estado de saúde (Portaria n.o 20/2014, de 29 de janeiro). 

Consulta médica subsequente - Consulta médica, efetuada num 

hospital, para verificação da evolução do estado de saúde do doente, 

administração ou prescrição terapêutica ou preventiva, tendo como 

referência a primeira consulta do episódio. Em psiquiatria, sempre que o 

doente regressa à consulta num intervalo de tempo inferior a 180 dias, 

mesmo que tenha tido alta clínica, a consulta deve ser considerada de 

seguimento (Circular Normativa n.o 16/20146/DPS/ ACSS). 

Consulta médica sem a presença do utente - Ato de assistência médica 

sem a presença do utente, podendo resultar num aconselhamento, , 

prescrição, telerrastreio ou encaminhamento para outro serviço. Esta 

consulta pode estar associada a várias formas de comunicação, 

designadamente: através de terceira pessoa, por correio tradicional, 

por telefone, por tele medicina, por correio eletrónico, ou outro (é 

imprescindível a existência de consentimento informado do doente, 

registo escrito e cópia dos documentos enviados ao doente no 

processo clínico). O registo destas consultas no SI deverá ser realizado 

separadamente das consultas com a presença do utente (Circular 

Normativa n.o 16/20146/DPS/ ACSS e Portaria n.o 20/2014, de 29 de 

janeiro). 

Consulta de outros profissionais de saúde - Ato de assistência (de 

cuidados de saúde) prestado a um indivíduo, podendo consistir em 

avaliação, intervenção e/ou monitorização (Portaria n.o 20/2014, de 29 

de janeiro). 

Devolução do pedido pelo triador - Devolução através da aplicação 

informática de suporte ao CTH de um registo de referenciação de um 

utente, pelo triador, ao médico assistente, para obtenção de 

esclarecimentos adicionais da situação clínica anteriormente descrita 

(Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 
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Episódio - Período que decorre desde a primeira comunicação de um 

problema de saúde ou doença a um prestador de cuidados, até à 

realização do último encontro respeitante a esse mesmo problema ou 

doença. 

Falta do utente - Primeira consulta de especialidade hospitalar 

programada à qual o utente não compareceu sem que no prazo de 

sete dias seguidos após a data marcada para a sua realização, tenha 

apresentado justificação por motivo plausível (Portaria n.o 95/2013, de 4 

de março). 

Marcação de primeira consulta - Ato que se traduz no registo eletrónico 

de alocação de um tempo para realização da primeira consulta de 

especialidade, com identificação da data, hora, local de realização e 

do profissional que a irá realizar (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 

Médico Assistente - Médico que solicita uma primeira consulta de 

especialidade hospitalar. 

Prioridade Clínica - Nível de prioridade clínica definida pelo triador de 

acordo com a justificação e os dados clínicos remetidos pelo médico 

assistente, aplicando, sempre que possível, orientações técnicas para 

estratificação do risco clínico, tendo em conta a gravidade da 

situação, incluindo co-morbilidade que se impacte na qualidade de 

vida e autonomia do utente, ao qual está associado um tempo máximo 

de resposta garantido. (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 

Primeira consulta - Consulta médica, em hospitais, em que o utente é 

examinado pela primeira vez num serviço de especialidade/valência e 

referente a um episódio de doença. Ao fim de dois anos após o último 

contacto do doente com o serviço/unidade e na ausência de alta 

clínica do episódio clínico, assume-se que há alta administrativa 

(Circular Normativa n.o 16/2016/DPS/ ACSS). 

Recusa do pedido - O triador pode recusar o pedido de marcação de 

consulta, devendo esta recusa ser fundamentada em motivos clínicos 

devidamente justificada e comunicada ao médico assistente, através 

do preenchimento do campo próprio na aplicação informática. A 



CHUC 
cn.,~1 kO I/USPITAJ ,\1{ 

1: UNIVERSIT.J,RIn 
J)f:COTMIIIL\ 

SERViÇO DE GESTÃO DE DOENTES 

REGULAMENTO DE ACESSO À CONSULTA 
EXTERNA DO CENTRO HOSPITALAR E 

UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE 

RG-01.01 

Próxima Revisão: 

Janeiro/201S 

Página 5 de 27 

recusa do pedido de consulta não pode ser fundamentada com a falta 

de remessa de meios complementares de diagnóstico ou a insuficiência 

de informação clínica (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). A recusa do 

pedido não pode ser fundamentada em motivos relacionados com a 

área de influência do CHUC, sempre que a origem do pedido seja o 

sistema de suporte à CTH (Circular Informativa Conjunta n.o 21/2016, de 

1 de junho). 

Referência ou referenciação clínica - Ato médico de transmissão por 

parte do médico assistente e dirigido ao médico hospitalar, de um 

conjunto de informações clínicas do utente, designadamente a história 

clínica e eventual anexação de resultados de exames complementares 

de diagnóstico em formato digital ou outro e que sejam considerados 

úteis à definição da prioridade clínica pelo triador, de acordo com as 

regras de referenciação definidas (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 

Teleconsulta - Utilização de comunicações interativas, audiovisuais e de 

dados em consulta médica, com a presença do doente, a qual utiliza 

estes meios para obter parecer à distância de, pelo menos, outro 

médico e com registo obrigatório no equipamento e no processo clínico 

do doente (Despacho n.o 3571/2013, de 6 de março). 

Teleconsulta em tempo diferido (Store and forward) - Utilização de 

comunicações interativas, audiovisuais e de dados em consulta 

médica, recolhidos na presença do doente, sendo estes enviados para 

uma entidade recetora que os avaliará e opinará em tempo posterior 

(forma assíncrona) (Despacho n.o 3571/2013, de 6 de março). 

Teleconsulta em Tempo Real - Consulta fornecida por um médico 

distante do utente, com recurso à utilização de comunicações 

interativas, audiovisuais e de dados, com a presença do doente junto 

de outro médico numa outra localização e com registo obrigatório no 

equipamento e no processo clínico do doente. Esta comunicação 

efetua-se em simultâneo (de forma síncrona) (Despacho n.o 3571/2013, 

de 6 de março). 
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Telerrastreio dermatológico - Consulta para apreciação de imagens 

digitais com qualidade suficiente para assegurar o trabalho de rastreio 

de lesões da pele e posterior encaminhamento do caso, por 

dermatologistas (Despacho n.o 3571/2013, de 6 de março). 

Tempo de resposta - número de dias de calendário que medeiam entre 

o momento em que é registado o pedido de consulta e a sua 

realização (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 

Tempo máximo de resposta garantido - número máximo de dias que 

medeiam entre o momento em que é registado o pedido de consulta e 

a sua realização e que está associado ao nível de prioridade clínica 

atribuído pelo triador (Portaria n.o 95/2013, de 4 de março). 

Triador - profissional que efetua a avaliação clínica da situação do 

utente reportada no pedido de consulta realizado pelo médico 

assistente, atribuindo-lhe uma prioridade clínica a qual corresponde um 

prazo de resposta de 30, 60 ou 150 dias (Portaria n.o 95/2013, de 4 de 

março). 

REFERÊNCIAS 

o regulamento da consulta externa do CHUC foi elaborado de acordo 

com a legislação em vigor, designadamente a Portaria n.o 95/2013, de 4 

de março, que aprova o regulamento do Sistema Integrado de 

Referenciação e de Gestão de Acesso à Primeira Consulta Hospitalar, 

designado por Consulta a Tempo e Horas (doravante, designado por 

CTH) nas Instituições do Serviço Nacional de Saúde (doravante, 

designado por SNS), a Lei n.o 15/2014, de 21 de março, que consolida os 

direitos e deveres do utente dos serviços de saúde, a Portaria n.o 

87/2015, de 23 de março, que define os tempos máximos de resposta 

garantidos (doravante, designados por TMRG) para todo o tipo de 

prestações de saúde sem carácter de urgência e o Despacho n° 

3571/2013, de 6 de março, que recomenda a intensificação da 

utilização da telemedicina nos hospitais do SNS e define a tipologia dos 

pedidos de teleconsulta, a Portaria n.o 234/2015, de 7 de agosto, que 
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aprova as tabelas de preços a praticar pelo SNS, e, ainda, o Despacho 

n.o 6170-A/20l6, de 6 de maio (determina a existência de um sistema de 

informação que permita a referenciação para a primeira consulta de 

especialidade em qualquer uma das unidades hospitalares do SNS 

onde exista a especialidade em causa) e o Despacho n.o 6468/2016, de 

12 de maio (determina que as instituições hospitalares assegurem a 

marcação interna de consultas de especialidade ou referenciem para 

outra instituição, de acordo com as redes de referenciação hospitalar, 

o utente cuja necessidade de consulta seja identificada no âmbito dos 

Cuidados de Saúde Hospitalares), bem como, a Portaria n.o 147/2016, 

de 19 de maio (estabelece o processo de classificação dos hospitais, 

centros hospitalares e unidades locais de saúde do Serviço Nacional de 

Saúde e define o processo de criação e revisão das Redes de 

Referenciação Hospitalar). 

DESCRiÇÃO 

1- PRINCíPIOS GERAIS 

1. Os prazos estabelecidos são contados em dias seguidos, incluindo 

sábados, domingos e feriados, exceto outra especificação 

estabelecida no presente regulamento. 

2. Os profissionais que realizam a consulta estão obrigados ao registo 

da informação clínica relevante no processo clínico do doente, 

em cada um dos atos de consulta. 

3. O médico que realiza a consulta está obrigado a prestar 

informação de retorno ao médico assistente, sobre o diagnóstico 

e plano de seguimento clínico do doente, utilizando, 

preferencialmente, a aplicação informática de suporte ao CTH ou 

através da Plataforma de Dados da Saúde, o mesmo devendo 

suceder aquando da alta da consulta. 

4. O pedido de criação de consulta é realizado em impresso próprio, 

devendo para o efeito ser utilizado o impresso intitulado: Pedido 

de Criação/Alteração de Consulta, anexo a este regulamento. 
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5. O Pedido de' Criação/Alteração de Consulta, depois de 

preenchido pelo serviço, é remetido à Direção do Serviço de 

Gestão de Doentes. 

6. As agendas das consultas médicas são por princípio realizadas, 

com agenda personalizada, em detrimento da agenda por 

especialidade. O pedido de agendamento médico é realizado, 

utilizando o impresso intitulado: Agendamento por Médico, anexo 

a este regulamento. 

7. O pedido de agendamento para os profissionais não médicos é 

realizado, utilizando o impresso intitulado: Agendamento por 

Profissional de Saúde não Médico, anexo a este regulamento. 

11- REFERENCIAÇÃO E ACESSO 

8. O processo de referenciação, através do sistema de suporte à 

CTH, assenta no princípio do Livre Acesso e Circulação (LAC) dos 

utentes no SNS, estabelecido no Despacho n.o 6170 - A/2016, de 6 

de maio. 

9. Com a implementação da LAC o médico de família, em conjunto 

com o utente, pode decidir o hospital do SNS para o qual 

pretende realizar a referenciação. 

10. O médico triador não pode em qualquer circunstância recusar ou 

devolver o pedido, referenciado através do sistema de suporte à 

CTH, por motivos relacionados com a área de influência. 

11. Sempre que o pedido de consulta tenha uma proveniência 

diferente da do sistema de suporte à CTH, o acesso deve respeitar 

a sua área de influência e as redes de referenciação em vigor ou 

a vigorar. 

12. As direções dos serviços devem estabelecer os critérios clínicos e 

de informação clínica que devem fundamentar o pedido de 

primeira consulta, para que os mesmos sejam divulgados pelos 
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centros de saúde e pelos hospitais da área de influência do 

CHUC. 

13. O acesso à primeira consulta de especialidade hospitalar no 

CHUC pode resultar de referenciação externa ou de 

referenciação interna. 

14. Em termos de referenciação externa consideram-se: 

a) A referenciação por parte dos cuidados de saúde primários, 

através da aplicação de suporte à CTH; 

b) A referenciação por parte de outros hospitais do SNS; 

c) A referenciação por entidades privadas. 

15. A referenciação por entidades privadas rege-se pelo 

estabelecido na Circular Normativa da Administração Central do 

Sistema de Saúde (ACSS), n.o 24/2013, de 11/06/2013, 

nomeadamente no que respeita ao envio do requerimento 

intitulado: "Pedido de primeira consulta de especialidade 

hospitalar para hospitais do SNS". 

16. Logo que o sistema informático de suporte ao CTH assegure as 

funcionalidades que permitam o cumprimento do estabelecido 

nos pontos 4.4, 4.5 e 4.6 da Portaria n.O 95/2013, de 4 de março, 

passar-se-ão a registar os pedidos de consulta provenientes de 

outros hospitais do SNS e do serviço de urgência naquele sistema 

informático. 

17. A referenciação interna consiste na referenciação de qualquer 

dos serviços do CHUC, através de outras especialidades de 

consulta externa, hospital de dia, serviço de urgência e serviço de 

internamento. 

18. Os pedidos de primeira consulta dão origem a uma referência nos 

sistemas de informação (SI) Gestão Hospitalar (GH) ou SONHO. 

19. Nos termos do Despacho n.o 6468/2016, de 17 de maio, o CHUC 

deve assegurar a marcação dos pedidos internos de 

especialidade sempre que esta seja fundamental para o 

diagnóstico e tratamento do doente na especialidade 
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requisitante. Nos casos em que este pressuposto não se verifique e 

a especialidade requerida exista no hospital da área de 

residência do doente, o pedido deverá ser referenciado de 

acordo com as redes de referenciação hospitalar, utilizando para 

o efeito, o pedido de consulta externa ao exterior constante do 

SCLlNICO ou o impresso intitulado: Referenciação para Hospital 

de Proximidade, anexo ao presente regulamento. 

20. As consultas de especialidade cuja necessidade é identificada 

internamente, são solicitadas pelo médico que a identifica, 

independentemente do hospital para o qual o doente deverá ser 

referenciado. 

21. Nos casos previstos no número anterior, os utentes ~ão podem em 

caso algum ser referenciados para os cuidados de saúde 

primários, com a orientação de que deverá ser o seu médico de 

família a fazer o pedido de consulta. 

22. No polo HUC, todos os pedidos de primeira consulta são 

registados no SI, quer sejam pedidos eletrónicos (referenciação 

externa dos cuidados de saúde primários e referenciação 

interna), quer sejam pedidos em suporte papel posteriormente 

digitalizados (outras referenciações externas) e triados com 

atribuição de prioridade clínica. 

23. Nos polos com SONHO, todos os pedidos de primeira consulta são 

registados mo SI, devendo proceder-se de acordo com o seguinte 

procedimento: 

a) Os pedidos provenientes dos cuidados de saúde primários, 

através da aplicação de suporte ao CTH, são triados com 

atribuição de prioridade clínica; 

b) Os pedidos internos realizados através do SCLlNICO, são 

classificados como urgente ou como rotina pelo médico que 

realiza o pedido; 
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c) Os pedidos em suporte de papel (outras referenciações 

externas) são classificados pelo médico triador como urgente 

ou como rotina. 

24. Enquanto os SI do CHUC (SONHO e GH) não estiverem unificados, 

os pedidos externos recebidos num determinado polo, cuja 

consulta deva ser realizada noutro polo cumprem o seguinte 

procedimento: 

a} O médico recusa o pedido no SI; 

b} O médico regista na recusa: "Pedido encaminhado 

internamente para outro polo do CHUC"; 

c) A informação clínica que fundamenta o pedido de consulta é 

encaminhada para a Admissão de Doentes da Consulta 

Externa do polo que a vai realizar. 

25. Enquanto os SI do CHUC (SONHO e GH) não estiverem unificados, 

os pedidos internos realizados num determinado polo e 

referenciados para outro polo cumprem o seguinte 

procedimento: 

a) O médico efetua o pedido em suporte papel, na GH ou no 

SCLlNICO, sendo o pedido impresso neste último caso; 

b) O pedido em suporte papel é encaminhado para a Admissão 

de Doentes da Consulta Externa do polo que a vai realizar. 

111- ADMISSIBILIDADE DE REGISTO DE PRIMEIRAS CONSULTAS NA 

REFERENCIAÇÃO INTERNA 

Considerando que o registo de primeiras consultas provenientes de um 

pedido interno de consulta externa tem sido alvo de diferentes 

procedimentos, estabelece-se um conjunto de regras a observar em 

cada uma das situações possíveis. 

26. Pedido de consulta externa com origem no Serviço de Urgência 

• A referenciação para a consulta externa com origem no 

Serviço de Urgência, é considerada uma primeira consulta, 
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devendo ocorrer através da formulação de um pedido interno 

de consulta externa. 

27. Pedido de consulta externa com origem no internamento de outra 

especialidade 

1& A referenciação para a consulta externa de uma 

especialidade com origem no internamento de outra 

especialidade, é considerada uma primeira consulta, devendo 

ocorrer através da formulação de um pedido interno de 

consulta externa. 

28. Pedido de consulta externa com origem no internamento da 

mesma especialidade 

a) A referenciação para a consulta externa de uma 

especialidade com origem no internamento dessa mesma 

especialidade, é considerada uma primeira consulta, devendo 

ocorrer através da formulação de um pedido interno de 

consulta externa. 

b) Ficam excetuados os casos em que o doente já estiver a ser 

seguido nessa especialidade em regime de consulta externa e 

ainda não tiver tido alta da consulta. Nestes casos, a 

referenciação do internamento da especialidade para a 

consulta da mesma especialidade gera uma consulta 

subsequente. 

29. Pedido de consulta externa com origem na consulta externa de 

outra especialidade 

1& A referenciação da consulta externa de uma especialidade 

para a consulta externa de outra especialidade é considerada 

uma primeira consulta, devendo ocorrer através da 

formulação de um pedido interno de consulta externa. 
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30. Pedido de consulta externa com origem na consulta externa da 

mesma especialidade 

41 A referenciação da consulta externa de uma especialidade 

para a consulta externa dessa mesma especialidade 

(subespecialidade) não é considerada uma primeira consulta. 

31. Pedido de consulta externa com origem no hospital de dia de 

outra especialidade 

• A referenciação do hospital de dia de uma especialidade 

para a consulta externa de outra especialidade é considerada 

uma primeira consulta, devendo ocorrer através da 

formulação de um pedido interno de consulta externa. 

32. Pedido de consulta externa com origem no hospital de dia da 

mesma especialidade 

a) A referenciação do hospital de dia de uma especialidade 

para a consulta externa da mesma especialidade é 

considerada uma primeira consulta, devendo ocorrer através 

da formulação de um pedido interno de consulta. 

b) Ficam excetuados os casos em que o doente já estiver a ser 

seguido nessa especialidade em regime de consulta externa e 

ainda não tiver tido alta da consulta. Nestes casos, a 

referenciação do hospital de dia da especialidade para a 

consulta da mesma especialidade gera uma consulta 

subsequente. 

33. Pedido de consulta externa com origem numa autorização 

médica 

a) A marcação de uma consulta externa por contacto direto do 

doente com o médico hospitalar que a autoriza consulta, é 

considerada uma primeira consulta, devendo ocorrer através 

da formulação de um pedido de consulta externa. Esta será 

obrigatoriamente marcada para além das vagas previamente 

estabelecidas nas agendas. 
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b) Ficam excetuados os casos em que o doente já estiver a ser 

seguido nessa especialidade em regime de consulta externa e 

ainda não tiver tido alta da consulta. Nestes casos gera uma 

consulta subsequente, sendo a mesma obrigatoriamente 

marcada para além das vagas previamente estabelecidas. 

IV - TIPOS DE CONSULTA 

34. Nos termos da legislação em vigor, existem várias tipologias de 

consulta médica 1 designadamente: 

a) Consulta médica; 

b) Consulta médica sem a presença do utente; 

c) Consulta na comunidade (saúde mental); 

d) Consulta por telemedicina, sendo que neste âmbito se 

consideram: 

i. Teleconsulta em tempo diferido; 

ii. Teleconsulta em tempo real; 

iii. Teleconsulta urgente; 

iv. Telerrastreio dermatológico; 

35. Existem, ainda, consultas não médicas, realizadas por outros 

profissionais de saúde. 

v - MARCAÇÃO DA CONSULTA 

36. A marcação de consultas pressupõe a existência de agendas por 

profissional com desfasamento de horário por doente 

37. A marcação das primeiras consultas tem por base critérios de 

prioridade clínica e de antiguidade do pedido de consulta. 

38. O prazo máximo para avaliação do pedido e marcação da 

primeira consulta é de cinco dias, independentemente da data 

em que a mesma venha a ocorrer. 

1 As tipologias de consulta encontram-se no capítulo Definições e Conceitos deste regulamento. 
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39. A marcação de consultas subsequentes é determinada, pelo 

médico, com base nas boas práticas clínicas, no tempo 

considerado clinicamente adequado, após a primeira consulta 

ou outra consulta subsequente. 

40. Nos pedidos de primeira consulta é obrigatória a atribuição de 

prioridade clínica. 

41. Atendendo ao nível da prioridade clínica atribuída pelo triador, as 

primeiras consultas devem ser realizadas nos seguintes prazos: 

a) 30 dias, se a realização da consulta for considerada como 

muito prioritária; 

b) 60 dias, se a realização da consulta for considerada como 

prioritária; 

c) 150 dias, se a realização da consulta for considerada com 

prioridade normal. 

42. Tratando-se de doença oncológica ou suspeita confirmada, são 

considerados, no que respeita aos pedidos de primeira consulta, 4 

níveis de prioridade aos quais estão associados prazos máximos 

para a realização da primeira consulta de especialidade 

hospitalar, nos termos do n.o 3 das notas técnicas da Portaria n.O 

87/2015, de 23 de março: 

a) Nível 4 - aplicável a doente com doença oncológica 

conhecida ou suspeita em que há risco de vida. O 

encaminhamento é imediato, para o serviço de urgência 

hospitalar ou serviço de atendimento não programado 

hospitalar, anexando a informação clínica relevante que 

estiver disponível; 

b) Nível 3 - aplicável a neoplasias agressivas - situações com 

progressão rápida, sem risco de vida imediato, mas podendo 

evoluir a curto prazo para essa fase. Exemplos: tumores 

malignos da cabeça e pescoço (exceto pele), tumores 

pediátricos, leucemias agudas, linfomas agressivos. O prazo 
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máximo para realização da consulta hospitalar é de 7 dias 

seguidos. 

c) Nível 2 aplicável a neoplasias sem características 

enquadráveis na categoria anterior. O prazo máximo para 

realização da consulta hospitalar é de 15 dias seguidos. 

d) Nível 1 • aplicável a neoplasias indolentes (exemplos: 

carcinoma baso- celular da pele; carcinoma da próstata de 

"baixo risco", carcinoma da tiroide de "baixo risco", doenças 

linfoproliferativas crónicas). O prazo máximo para realização 

da consulta hospitalar é de 30 dias seguidos. 

43. Depois da marcação da primeira consulta, o CHUC comunica de 

imediato ao utente, por escrito, com a antecedência mínima de 

cinco dias úteis, o local, a data e a hora de realização da 

consulta, e sempre que possível o médico que a vai realizar. 

44. A data de marcação da consulta é, sempre que possível, 

relembrada ao utente através do envio de um SMS, entre outros 

meios de comunicação. 

VI- DEVOLUÇÃO E RECUSA DO PEDIDO DE CONSULTA 

Nos termos das regras do Regulamento da CTH, as figuras da devolução 

e da recusa são diferentes. Na devolução, a contagem do tempo em 

que o pedido se encontra devolvido para o Centro de Saúde não se 

suspende, onerando o CHUC. Tanto a devolução como a recusa só 

podem ocorrer em situações específicas, estabelecidas nos números 

seguintes: 

45. O triador apenas pode devolver o pedido, por falta de elementos 

clínicos, solicitando o envio da informação adicional necessária. 

46. Nos casos previstos no número anterior, o médico de família deve 

proceder à reativação do pedido no prazo de três dias úteis. 

47. O triador pode reenviar o pedido para um outro triador de uma 

subespecialidade ou de outra especialidade. Nestes casos, a 

contagem dos prazos para o CHUC não se suspende. 
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48. O médico triador pode recusar o pedido de marcação de 

consulta, devendo esta recusa ser fundamentada em motivos 

clínicos, justificada e comunicada ao médico assistente através 

do preenchimento do campo na aplicação informática em uso 

na instituição (aplicação de suporte à CTH ou GH). 

49. São, também, motivos de recusa dos pedidos de consulta: 

a) O falecimento do utente; 

b) A desistência da consulta; 

c) O utente não pertencer à área de influência no que toca à 

especialidade requisitada (este motivo não é utilizável nos 

casos em que o doente tenha sido referenciado pelo sistema 

de suporte à CTH). 

d) O utente estar internado no CHUC pelo mesmo motivo que 

origina o pedido de consulta; 

e) A inexistência da especialidade requisitada; 

f) A ausência de condições técnicas exigidas, nomeadamente 

falta de equipamento adequado ou de profissionais com 

experiência específica para prestar a assistência; 

g) O doente já se encontrar a ser seguido na especialidade. 

VII- DESMARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE CONSULTA POR INICIATIVA 

DO MÉDICO OU POR INICIATIVA DO CHUC 

50. A desmarcação da consulta por iniciativa do médico responsável 

pela sua realização obriga-o a comunicar, com a antecedência 

mínima de sete dias, à Admissão de Doentes da Consulta 

Externa/Secretariado da Consulta/Secretariado do Serviço, a 

nova data de marcação, que não exceda em 15 dias a data de 

marcação inicial, podendo, naturalmente, a consulta ser 

antecipada. 

51. Excetuam-se do número anterior as situações em que o médico 

não pode, por razões imperiosas e inadiáveis devidamente 
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justificadas, cumprir a antecedência mínima de sete dias para 

comunicação da desmarcação. 

52. Com exceção de situações imprevisíveis, o processo descrito nos 

números anteriores e os respetivos prazos são aplicáveis quando 

ocorram desmarcações por iniciativa do Serviço ou do CHUC. 

53. Nos casos de desmarcação previstos nos números 50 a 52, o 

utente é informado por escrito do local, data e hora da consulta, 

com a antecedência mínima de 5 dias úteis. No caso de 

incumprimento deste prazo, o doente tem fundamento para 

recusar a consulta, sendo obrigatória nova marcação. 

54. A desmarcação é precedida de autorização do diretor do serviço 

ou responsável pela consulta, que valida, nomeadamente se a 

consulta é remarcada sem exceder 15 dias relativamente à data 

anteriormente marcada. 

55. O adiamento da data de marcação da primeira consulta, por 

causa imputável ao CHUC, tem que respeitar prazo máximo de 

resposta previsto para a prioridade. 

56. Quando no dia da consulta, o médico responsável pela sua 

realização não puder comparecer, os médicos do respetivo 

serviço devem assumir a realização das consultas do médico 

ausente. A responsabilidade pela substituição do médico é, em 

primeira linha, acometida ao Diretor do Serviço ou em quem este 

delegar. 

57. A consulta é remarcada para os dias em que já exista agenda 

criada, não sendo criada nova agenda para o efeito. 

58. O estabelecido no presente capítulo aplica-se com as necessárias 

adaptações às consultas subsequentes. 

VIII- DESMARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PRIMEIRA CONSULTA A 

PEDIDO DO UTENTE E FALTA À CONSULTA 

59. A alteração da marcação da consulta ocorre a pedido do utente 

se este apresentar, por qualquer meio, razão plausível que 
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justifique a impossibilidade da sua comparência, com a 

antecedência mínima de 5 dias relativamente à data marcada. 

60. Não sucedendo o estabelecido no número anterior e faltando à 

consulta, o doente pode, no prazo de 7 dias, justificar a falta 

apresentando motivo plausível. 

61. São considerados motivos plausíveis para a falta, os previstos pelo 

n.o 2 do artigo 249.° do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 

7/2009, de 12 de fevereiro, a saber: 

a) Maternidade, paternidade, adoção; 

b) Assistência a membros do agregado familiar; 

c) Licença de casamento; 

d) Falecimento de cônjuge, parente ou afim; 

e) Prestação de prova em estabelecimento de ensino; 

f) Baixa ou prescrição médica; 

g) Deslocação a estabelecimento de ensino - educação de 

menor; 

h) Trabalhador eleito para estrutura representação coletiva de 

trabalhador para participação na respetiva representação; 

i) Exercício de atividades enquanto candidato a cargo público, 

nos termos da lei eleitoral. 

62. É, ainda, considerado motivo plausível para a falta, a notificação 

por parte do hospital da data de marcação consulta em prazo 

inferior a cinco dias úteis, relativamente à data marcada. 

63. Caso o utente apresente motivo plausível para a falta, tem a 

oportunidade de remarcação da consulta uma única vez. 

64. Se o utente não justificar a falta, apresentado um motivo plausível, 

tal dá origem a uma falta não justificada, sem possibilidade de 

remarcação da consulta. 

65. Nas situações previstas no número anterior, pode ser exigível ao 

utente o pagamento da taxa moderadora da consulta, nos 

termos do ponto 9.4 do Regulamento da CTH. 
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66. Tendo havido falta não justificada do utente a uma primeira 

consulta, só poderá haver nova marcação, se o médico de 

família realizar novo pedido através da aplicação informática de 

suporte ao CTH. 

67. O estabelecido no presente capítulo aplica-se com as necessárias 

adaptações às consultas subsequentes, com exceção do previsto 

nos pontos 64 e 65. 

IX - ALTA DA CONSULTA 

68. O registo de alta da consulta nos SI do CHUC é obrigatório nas 

seguintes circunstâncias: 

a) Quando o médico do CHUC referencia para o médico 

assistente; 

b) Quando o médico do CHUC referencia para outro hospital; 

c) Quando o médico do CHUC referencia para outra 

especialidade hospitalar; 

d) Quando o médico da especialidade considera o episódio de 

doença resolvido, sem necessidade de referenciação para 

outro nível de cuidados; 

e) Quando o doente falta, injustificadamente, à consulta 

subsequente (a alta é registada na consulta anteriormente 

realizada na especialidade e que deu origem à consulta a 

que o doente faltou); 

f) Quando em consulta subsequente há, por mais do que uma 

vez, pedido de remarcação por parte do doente; 

g) A pedido do doente; 

h) Em caso de óbito (a alta é registada na última consulta de 

cada especialidade), devendo o Serviço de Gestão de 

Doentes realizar a tarefa de atualização da base de dados 

com periodicidade trimestral. 

69, Nos termos da na Circular Normativa n.O 16/2016/DPS/ ACSS, de 1 

de julho, ao fim de dois anos, após o último contacto do doente 
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com o serviço/unidade e na ausência de alta clínica do episódio 

clínico, assume-se que há alta administrativa. 
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X - FLUXOGRAMA (PEDIDO E MARCAÇÃO DE PRIMEIRA CONSULTA) 

PEDIDO E MARCAÇÃO DE PRIMEIRA CONSULTA 

Falta 
injuSotlficada 

Sim 

edldo de consulta essencf 
ao diagnóstico e tratamento na 

speclalldade requisitante 

Pedido de primeira consulta. 

Os pedidos de la consulta devem ser registados no 
sistema de informação para gerar o número de 

referência (ou n.ll de pedido) 

Triagem medica do pedido_ 

Atribuição de prioridade clínica. 

Marcação da consulta de acordo com o nível de 
prioridade, envio da convocatória e SMS 

Realização da consulta 

Sim 

Registo 
de alta 

Marcação de consulta 
subsequente. 

N. 
Referência 



REGULAMENTO DE ACESSO À CONSULTA RG-0 1.01 

~S~:tl,!.S EXTERNA DO CENTRO HOSPITALAR E 
Próxima Revisão: EUNIV"HsrrÁRro 

1)1' COIM"RA UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE Janeiro/201S 

SERViÇO DE GESTÃO DE DOENTES Página 23 de 27 

XI - IMPRESSO PARA PEDIDO DE CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CONSULTA 

CONSULTA EXTERNA 

Pedida de Criação/Aheração de Consulta 

A preencher pejo serviço: 

Palo lHospitalar: o Palo HUC Opala HG OPala iiI' OPOIDMB6 OPOlo lMDM OPololiSC 

D~.s;jgnaçãío d;a Coruulta: 

senJi,ço: ____________________ Centro de 'Cu:stos: 1_1_1_1_1_1_1_1_1 

Fundamentação clmica para ii criaçiiolalt:eraçã.o da consulta: ______________________ _ 

A preenmer pela UGl/CRt 

Impacto naconrralualizaçii.o? D.slm ONãa 

previsão ilnUilI de !.aS ronsutt;u: 1_1_1_ 1_ 1_ 1 previsão anual de ronsult,uisubseq:wmtes- I_I_I_I_I_1 

Objetroo d~ nova, CORroll<l: 

O NOlla ilti.,idade 

O AtMdade de sllbstituição 

'Consulta a extinguir: Produção anual da consulta: 1_1_1_1_1_1 

Impacto no arual horário dojs'l mêdiCO(5}? O sim O NãD 

r 
OlA) Diretorla) da UGI/CRI 

A preen<:fJer pelo serviço de Gestão de Doentes: 

Parecer doserv>ço de Gestãode Doertles: _______________________________ _ 

código da CiLtegoI"ÍilC·): 1_1_1 CÓdigo da subGltegoriaj·): 1_1_1_1 

código da Designaçla f".tituc;"nal(-): 1_1_1_.1_1_ 1 código da cltrutura Clmica(") : 1_1_1_1_1 

l~ ________ O __ D_ír_~t_o_r_c_'lin_K_o __________ J [_-____ o_c_o_ns_e_l_ho __ de __ A_a_m_in_~_t_~_ç_.~ ____ _/ 
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D~~ignatçã.o d:a Consulta: , ________________________________ serviço: _________________ _ 

Mé~co: ______________________________________________________________________ _ 

D~s:crição do ~endamen1o: 

O Primeiro pedido de :agendamento 

O Alteração ao ~1i!ndamento Afteraçóes:, ________________________________________________ _ 

Data: --.l---' ___ [ 0'_' ..... ;00'.' J 
----::::::::::===:::::======-~ 

[ 0(.0.) Diretor(ill de Se",'iço 

J 



REGULAMENTO DE ACESSO À CONSULTA RG-01.01 

(;S1i.Y.Ç. EXTERNA DO CENTRO HOSPITALAR E 
Próxima Revisão: t UNI\'FRSITÁRIO 

OI'COIMHRA UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE Janeiro/20l8 

SERViÇO DE GESTÃO DE DOENTES Página 25 de 27 

XIII - IMPRESSO DE AGENDAMENTO POR PROFISSIONAL NÃO MÉDICO 

CONSULTA EXTERNA 

Agendamento por Profissional de Saúde não Médico 

D~s,grliiÇia da c onsulta: ___________________ serviço: _________ _ 

Profissional de saúde: __ _ 

N.g ME!Cilllogrâfico: 1_1_11_1_1_1 

Deswçã.o do agendamento: 

OPTimeinl pedido de .agendamento 

O Alter.açãoilo <lgendamento AItE<r.açôes:. ________________________ _ 

O(AI Profis~ion-il l de saúde otAI DiretOt[al de serviço 
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XIV -IMPRESSO DE REFERENCIAÇÃO PARA HOSPITAL DE PROXIMIDADE 

CONSULTA EXTERNA 

Rererenciação para Hospital de Pro: .. midade 
(Despacho n 2 6468/2016, de 12 maIo) 

Oe,signação da "on~lJlta : ___ _ 

lnstítuição:. ___ _ 

Colar E'tiqoeta de f.f:J..ennficD"G,ã!J do doente 

Consulta requis itante e Sen,;ço r""luísitaNe {CHUq : __________________ _ 

lnformaç.ão cJInica , 'esumida: 

I
r ·Cl{A] Médko!.j ' ] 

, , 

~-~==~============~~W 
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