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 Este documento traduz a análise dos dados relativos a Lista de Espera de Consulta (LEC),
do HSEIT no primeiro semestre de 2021, e do triénio 2018 a 2020, no tocante a:

1. Nº pedidos de consulta em LEC
2. Tempo médio de espera (TME), de notar que não apresentamos dados

detalhados relativamente aos TMRG (tempo máximo de resposta garantido)
pelo que analisamos a “fronteira” ou seja acima de 150 dias

 A análise é referente a pedidos de primeiras consultas, que não estejam realizadas (ou
seja, não inclui as já marcadas nem o que se refere a consultas subsequentes)

 O HSEIT destaca-se nos seguintes pontos:

 Redução do tempo médio de espera em LEC, atingindo-se o menor tempo desde
2018

 Redução do número de pedidos de consulta em LEC, em cerca de 30%
 Em 2020, atinge-se o maior tempo de espera dos pedidos em LEC, fruto da

pandemia pela Covid19, TME esse que já foi totalmente recuperado em 2021, sendo
que em junho se atinge o menor TME do período em análise
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 Destaque para a redução em junho de 2021, do número de pedidos
de consulta em LEC, correspondente uma descida, face a 2018, de
2.737 pedidos ou seja 30%

 Em 2020, apesar do contexto pandémico, verifica-se uma descida
face a 2019
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 Destaca-se a significativa redução do TME dos pedidos de consulta
em lista de espera, atingindo-se em junho 2021, o tempo mais
baixo dos últimos 3 anos
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 Em jun.2021 as 3 especialidades que detêm o maior número de
pedidos em espera, são: Oftalmologia, Neurocirurgia e
Endocrinologia, as quais representam 38% do total da LEC;

 Em 2018, as 3 especialidades eram: Ortopedia, Dermatologia e
Urologia, as quais representavam 49% da LEC

 Evolução da LEC
Especialidades com maior número de pedidos em LEC
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 Verifica-se uma redução generalizada do nº de pedidos de consulta
(de junho 2021 face a 2018), com especial ênfase nas seguintes
especialidades:

 Evolução da LEC
Especialidades com melhor recuperação (maior diminuição de pedidos 
de consulta)

2018 2019 2020 jun/21

Dermatologia 1 047 1 102 886 167 -880 -84%
Urologia 852 569 579 281 -571 -67%
Ortopedia 1 085 1 078 751 621 -464 -43%
Gastroenterelogia 380 128 1 28 -352 -93%
Otorrinolaringologia 512 649 173 201 -311 -61%
Cirurgia Plástica 245 22 21 28 -217 -89%
Anestesiolog 787 1 025 373 572 -215 -27%

var. jun/2021 a 2018
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 As especialidades que evidenciam melhor evolução, em termos de
redução do tempo médio de espera dos pedidos em lista, são as
seguintes:

Tempo de  Médio de Espera (Dias) 2018 jun/21

Pneumologia 605 209 -396 -65%

Medicina Fisica e de Reabi litação 395 19 -376 -95%

Dermatologia 553 186 -367 -66%

Psiquiatria 186 16 -170 -91%

Pediatria 196 40 -156 -80%

Gastroenterelogia 150 15 -135 -90%

Psicologia 126 0 -126 -100%

Cirurgia Plástica 153 27 -126 -82%

Alergologia 236 128 -107 -46%

Reumatologia 632 529 -103 -16%

var. jun/2021 a 2018
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 Em 2018, as especialidades cujos pedidos assumiam maior
antiguidade eram:
 Reumatologia com 632 dias
 Pneumologia com 605 dias
 Dermatologia com 553 dias
 16 especialidades registavam TME > a 150 dias

 Em junho 2021, as especialidades cujos pedidos assumem maior
antiguidade são:
 Oftalmologia com 600 dias
 Endocrinologia com 567 dias
 Reumatologia com 529 dias
 Urologia com 407 dias
• 11 especialidade com TME > a 150 dias
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obrigada


