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LIVRE ACESSO E CIRCULAÇÃO (LAC) DOS UTENTES no 
SNS: 
 
Através do Despacho nº 6170-A/2016 publicado no DR nº 
89/2016 de 9 de maio, foi definido que o sistema de infor-
mação de apoio à referenciação para uma primeira consulta 
de especialidade hospitalar deveria permitir que o médico de 
família, em articulação com o utente e com base no acesso à 
informação sobre os tempos de resposta de cada estabeleci-
mento hospitalar do SNS, pudesse referenciar o utente para 
uma primeira consulta hospitalar para qualquer unidade 
hospitalar do SNS onde exista a especialidade em causa. 

 
Adaptado de: 
Circular Informativa Conjunta n.º 21/2016/ACSS/SPMS 



Portaria n.º 95/2013, de 4 de Março, relativa à referen-
ciação e acesso à primeira consulta de especialidade 
hospitalar nas instituições do SNS. 
 

A Portaria n.º 95/2013, de 4 de Março, estabeleceu novas 
regras de referenciação dos utentes do SNS à primeira consul-
ta de especialidade hospitalar através de um sistema informa-
tizado designado por Consulta a Tempo e Horas (CTH). 
 
Entendemos importante destacar, entre outras, as regras rela-
tivas à não comparência dos utentes à primeira consulta de 
especialidade hospitalar e à sua obrigação de informar, antes 
ou imediatamente depois da data e hora inicialmente marca-
dos, dos motivos que determinaram a sua não comparência. 

No caso de ocorrer uma situação previsível para a falta, o 
utente (ou o seu representante legal) pode alterar a data de 
marcação da sua consulta se: 

 
Apresentar ao Hospital um motivo fundamentado 
(previsto no Nº 2 Artº 249 - Código do Trabalho) para a 
sua falta à consulta agendada 
Se o fizer com a antecedência mínima de 5 dias segui-
dos antes da data inicialmente marcada para essa con-
sulta 
Usar qualquer meio de comunicação possível (telefone, 
fax, e-mail) para essa justificação ao Hospital 

 
Cumprindo as três alíneas anteriores, o utente pode pedir a 
remarcação da consulta a que faltou mas apenas uma única 
vez. 
 
No caso de ocorrer uma situação não previsível, o utente (ou 
o seu representante legal) pode alterar a data de marcação da 
sua consulta se: 
 

Apresentar ao Hospital um motivo fundamentado para 
a sua falta à consulta agendada 
Se o fizer no prazo máximo de 7 dias seguidos após a 
data inicialmente marcada para essa consulta 
Usar qualquer meio de comunicação possível (telefone, 
fax, e-mail) para essa justificação ao Hospital 

 

No caso de falta não justificada, a primeira consulta ape-
nas pode ser reagendada se o Médico Assistente do 
utente solicitar um novo pedido de consulta através da 
aplicação informática de suporte ao CTH  

 

DIREITOS DOS UTENTES: 
 

Direito ao reagendamento da consulta no prazo de 15 
dias seguidos à data inicialmente marcada, caso a não 
realização da mesma se deva a motivo apresentado pelo 
médico do Hospital 

 
Direito à informação sobre a data, a hora e o local da1ª 
consulta com uma antecedência mínima de 5 dias úteis 

 
Direito à informação sobre a data, a hora e o local da 1ª 
consulta com uma antecedência mínima de 5 dias úteis 
sempre que haja uma alteração à marcação da consulta 
agendada 

 
Direito a recusar a sua comparência na consulta se invo-
car que não recebeu a informação da data da realização 
da mesma com uma antecedência mínima de 5 dias 
úteis, sendo então obrigatória a marcação de nova con-
sulta pelo Hospital 

 
Direito ao acesso, através do seu Médico Assistente ou 
do Médico do Hospital, a toda a informação pessoal rela-
tiva ao pedido de inscrição para 1ª consulta na aplicação 
informática de suporte ao CTH e aos dados associados ao 
mesmo 

 
Direito a consentir, por escrito, que a sua situação clínica 
seja referenciada para um hospital fora da sua área geo-
gráfica de residência 

 
Direito a apresentar reclamação escrita sobre as irregula-
ridades no procedimento de marcação de 1ª consulta. 

 
 

 

 

DEVERES DOS UTENTES: 
 

Dever de comparecer no local e na data e hora marca-
dos para a consulta, de acordo com a convocatória en-
viada pelo Hospital 

 
Dever de fornecer ao Hospital o motivo fundamentado 
para pedir a alteração da data de marcação da sua con-
sulta  

 
Dever de informar o Hospital, com a antecedência mí-
nima de 5 dias, da impossibilidade de comparecer à 
consulta agendada 

 
Dever de justificar a falta, por motivo plausível, a qual-
quer consulta marcada sob pena de lhe poder ser exigi-
do o pagamento da taxa moderadora associada à con-
sulta. 

 
 

Adaptado de: 
Diário da República, 1.ª série — N.º 44 — 4 de Março de 2013, pág. 
1189 
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