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Serviço Regional de Saúde fecha o ano 
com mais 311 doentes em lista de espera 

O Serviço Regional de Saúde fe-
chou o ano de 2019 com mais 311 
doentes em lista de espera nos três 
hospitais para uma cirurgia.

No total são 12.269 doentes em 
espera, no dia 31 de dezembro de 
2019, quando na mesma data do 
ano anterior tinham sido 11.958.

Apesar disso, no conjunto de 
2019 foram operados 8.679 utentes, 
o que representa um acréscimo de 
8,5% relativamente a 2018 (735 
utentes a mais); 

A 31 de Dezembro de 2019 o Sis-
tema Integrado de Inscritos para 
Cirurgia dos Açores (SIGICA) re-
gistava 12.269 propostas cirúrgicas, 
a que corresponde um aumento de 
2,5% comparativamente a Dezem-
bro de 2018. 

No que respeita ao número de 
utentes inscritos, na comparação 
com o período homólogo, registou-
se um incremento de 0,7% para a 
globalidade do SRS;

Doentes em espera 
para lá do tempo permitido

A percentagem de utentes ope-
rados dentro do Tempo Máximo de 
Resposta Garantido (TMRG) aumen-
tou de 53,9% em Novembro de 2019, 
para 60,5% em Dezembro de 2019;

No decurso do mês de Dezembro, 
no que concerne a novos inscritos 
em Lista de Inscritos para Cirurgia 
(LIC), verificou-se uma redução rela-
tivamente ao mês de Novembro, mas 
também na comparação com o mês 
de Dezembro de 2018, neste caso de 
cerca de 11,8%;

Destaca-se igualmente a tendência 
decrescente do número de propostas 
cirúrgicas em LIC ao nível do Hospi-
tal do Divino Espírito Santo, EPER 
verificada ao longo de todo o 2.º se-
mestre de 2019, em contraste com a 
tendência crescente que se registou 
no 2.º semestre de 2018;

Comparativamente a Dezembro 

de 2018, verifica-se uma redução ao 
nível do tempo médio de espera em 
LIC de 2,5%, a que correspondem 14 
dias;

O Tempo Médio de Espera (TME) 
dos operados em Dezembro de 2019 
fixou-se em 289 dias, valor 21,4% su-
perior ao registado em igual mês de 
2018, de onde se extrai que, no mês 
em análise, foram operados utentes 
com maior antiguidade em LIC.

HDES com diminuição 
de propostas cirúrgicas

O Hospital do Divino Espírito 
Santo (HDES), é o único que regis-
tou uma diminuição no volume total 
de propostas cirúrgicas. 

No que concerne ao número de 
utentes inscritos, em igual mês, este 
fixou-se nos 11.133, representando 
um aumento muito ligeiro no con-
junto do Serviço Regional de Saúde 
(SRS), verificando-se também uma 
redução deste parâmetro ao nível do 

HDES.
No que concerne ao tempo médio 

de espera (TME) em LIC, verificou-
se um ligeiro aumento de 4 dias para 
a globalidade do SRS, em Dezembro 
de 2019, e simultaneamente uma di-
minuição desta métrica ao nível do 
HSEIT, comparativamente ao mês de 
Novembro de 2019.

Verificou-se uma diminuição con-
siderável ao nível das novas entradas 
em LIC para a globalidade do SRS, 
que em Dezembro de 2019, se cifra-
ram em 794, comparativamente às 
1142 novas entradas registadas no 
mês anterior. 

Esta tendência é transversal às 
três unidades hospitalares.

Foram canceladas 215 propostas 
cirúrgicas em todo o SRS, uma redu-
ção muito significativa no compara-
tivo com novembro de 2019.

Considerando a totalidade do SRS, 
no decurso de Dezembro de 2019, 
foram operados 588 utentes, verifi-
cando-se, ao nível dos três hospitais, 
uma redução no total de operados 
comparativamente ao mês anterior.

289 dias de Tempo Médio 
de Espera

No que respeita ao TME dos ope-
rados, para a totalidade do SRS, este 
fixou-se em 289 dias. 

Nesta métrica, HDES, EPER e 
HH, EPER registam uma diminui-
ção, mais pronunciada no primeiro, 
já o HSEIT, EPER regista um au-
mento na comparação com o mês de 
novembro de 2019.

Em termos da percentagem de 
operados dentro do Tempo Máximo 
de Resposta Garantido (TMRG) veri-
ficou-se uma melhoria comparativa-
mente ao mês de novembro de 2019. 

Em dezembro de 2019, no SRS, 
foram realizadas 60,5% de cirurgias 
dentro do TMRG.

Foram realizados um total de 253 
procedimentos cirúrgicos urgentes 
nas três unidades hospitalares do 
SRS.

A percentagem de operados em re-
gime de ambulatório permaneceu re-
lativamente constante entre novem-
bro e dezembro de 2019, quer no que 
à globalidade do SRS diz respeito, 
quer no que aos hospitais, individu-
almente, concerne.

As especialidades 
com maiores listas de espera

Ao nível do HDES, as especiali-
dades cirúrgicas com maior volume 
de propostas activas foram Oftalmo-
logia (1957), Cirurgia Geral (1467) e 
Otorrinolaringologia (1461). 

Na comparação com o mês ante-
rior (Nov’19) sete especialidades re-
gistaram um decréscimo no número 
de propostas cirúrgicas, com a espe-
cialidade cirúrgica de Cirurgia Plásti-
ca e Reconstrutiva a registar a redu-
ção mais expressiva, em percentagem 
e valor absoluto. 

No cômputo geral houve um au-
mento do número de propostas ci-
rúrgicas ao nível do HDES, EPER na 
comparação homóloga, apesar da re-
dução verificada comparativamente 
ao mês anterior. 

No plano da espera média em LIC, 
verificou-se a tendência do mês ante-
rior, da qual se extrai, por ordem de 
grandeza, que as especialidades cirúr-
gicas de Cirurgia Plástica e Recons-
trutiva, Urologia e Neurocirurgia, 
registaram os valores médios mais 
elevados nesta métrica, com 1149 
dias, 758 dias e 623 dias, respectiva-
mente.

Os que mais operaram

Ainda no HDES, em Dezembro 
de 2019, as especialidades cirúrgicas 
que mais utentes operaram foram 
as de Cirurgia Geral (58), Cirurgia 
Vascular (40) e Otorrinolaringologia 
(37). 

Na comparação com o mês ante-
rior, registou-se um decréscimo ao 
nível do número de operados, tradu-
zindo uma redução de 57,5% na pro-
dução total da instituição. 

Contudo, na comparação 
homóloga, verificou-se que o núme-
ro de operados no mês de Dezembro 
de 2019 (280 utentes) não diferiu 
de forma significativa do número de 
utentes operados em Dezembro de 
2018 (294).

A antiguidade média registada 
nos utentes operados em dezembro 
de 2019 pelo HDES, foi de 346 dias, 
sendo as especialidades cirúrgicas 
de Cirurgia Maxilo-Facial (703), Ci-
rurgia Vascular (596) e de Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva (546) as que 
operaram utentes mais antigos em 
lista de espera.


