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Se estiver à espera de uma cirurgia e o seu 
hospital não a conseguir efetuar dentro 
do tempo de resposta recomendado, pode 
escolher ser operado noutro hospital?

Os tempos de espera para todo o tipo de prestações 
de saúde não urgentes, definidos pela legislação em 
vigor (Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio), fixam o 
tempo máximo para a realização de cirurgia, de acordo 
com a sua prioridade clínica. Percorrido 75 por cento do 
tempo máximo de espera definido para o ato cirúrgico, é 
garado automaticamente um vale-cirurgia, com o qual o 
utente poderá escolher, de entre uma lista de unidades 
de saúde públicas, privadas, convencionadas ou proto-
coladas com o SNS, o local onde pretende realizar a 
cirurgia. 

Caso o doente decida continuar a aguardar, é emitido 
novo vale-cirurgia quando a espera atinge o total do 
tempo máximo de resposta previsto. 

Como utilizar um vale-cirurgia?
Deverá contactar a unidade hospitalar escolhida dentro 

do prazo indicado no vale-cirurgia.

O utente ao optar por outro hospital tem 
custos acrescidos?

Não. O vale-cirurgia não acarreta qualquer custo para 
o utente. O hospital que escolher só pode cobrar as 
taxas moderadoras das consultas e exames realizados, 
que lhe seriam cobrados no seu hospital de origem, 
caso não esteja isento. 

E o transporte está incluído? 
Sim. Ao optar por realizar a sua cirurgia numa entidade 

privada com convenção com o SNS, os custos de 
transporte serão assegurados pelo hospital de origem.

Sabia que…
O utente pode recusar ser operado noutro 
hospital?

Sim. Para tal, deverá justificar a recusa e enviar por 
correio (envelope RSF disponibilizado para o efeito), por 
email ou fax. No caso de recusa, mantém a sua inscrição 
e posição na lista para cirurgia do seu hospital. Poderá 
ainda solicitar a emissão de novo vale-cirurgia trinta dias 
após a recusa. 

Se faltar à cirurgia o que acontece?
Deverá entrar em contacto com o hospital, justificar a 

ausência e comunicar a sua intenção quanto a continuar 
ou não em lista de espera.

Em caso de dúvida, quem posso contactar?
Poderá contactar a linha SNS 24, através do telefone 

808  24  24  24, ou enviar um email para o endereço 
eletrónico valecirurgia@acss.min-saude.pt .

Ainda de realçar que a linha SNS 24 contacta os 
utentes com vale-cirurgia emitido tendo em vista 
agilizar o processo de decisão (cativação, recusa ou 
cancelamento do vale-cirurgia).


