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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 
Na sequência das notícias divulgadas hoje em órgãos de comunicação social relativas aos tempos de espera no 

SNS, a ACSS informa o seguinte:  

 

As entidades do SNS têm vindo gradualmente a aumentar o movimento assistencial. Em outubro de 2019, 

os hospitais públicos aumentaram a sua produção por comparação ao período homólogo, registando mais 

1,7% de consultas médicas (total de 10.380.946) e mais 4,2% de cirurgias nos hospitais do SNS (total de 

587.337).  

Na cirurgia programada, destaca-se o aumento observado na cirurgia ambulatória (+5,6%), mantendo a 

tendência de aumento deste tipo de cirurgia face à convencional, resposta esta mais desejável para os 

utentes. Até outubro de 2019, 66,1% das cirurgias programadas foram realizadas em ambulatório. 

Realça-se que o aumento de entradas em lista de espera para cirurgia é uma consequência de múltiplos 

fatores, como o aumento do acesso às consultas, associado ao envelhecimento da população, ao aumento 

de morbilidades, entre outros fatores que têm aumentado a pressão sobre a procura nas unidades do SNS.  

Regista-se, porém, um aumento sustentado do total de operados nos hospitais do SNS. Em 2017 foram 

operados 588.813 doentes, em 2018 594.978 utentes e em 2019, estima-se ultrapassar este volume de 

atividade constituindo-se como o ano com o maior volume de atividade cirúrgica de sempre no SNS.  

Cumpre realçar que, os tempos médios de resposta nas entidades do SNS para consulta e cirurgia se 

mantêm estáveis. Em 2019, a percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de 

resposta garantidos mantém-se nos 71% e a média do tempo de espera dos doentes operados mantém-

se nos 3,3 meses.  

Consciente da necessidade da melhoria do acesso nas entidades do SNS, o Ministério da Saúde tem em 

curso um plano de recuperação de consultas e cirurgias com espera superior a um ano e os hospitais do 

SNS estão a executar as medidas e os programas internos de aumento de produção com o objetivo de 

reduzir as listas de espera. 
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A ACSS, I.P. tem como missão assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde e do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), bem como das instalações e equipamentos do SNS, proceder à definição e implementação de 

políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde e, em articulação com as Administrações Regionais de 

Saúde, coordenar a contratação da prestação de cuidados de saúde. 
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