
                

 

 

 

 

 

 

  



                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
O CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOENÇAS LISOSSOMAIS DE SOBRECARGA DO 

HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES 

Em Março de 2013, o Ministério da Saúde designou o Hospital Senhora da Oliveira - 

Guimarães como o Centro de Excelência em Doenças Lisossomais de Sobrecarga (DLS) 

no norte de Portugal. Em Maio de 2016, o Hospital foi oficialmente reconhecido como 

Centro de Referência a nível nacional na área das DLS. 

 

O Centro de Referência de Doenças Lisossomais de Sobrecarga do Hospital Senhora da 

Oliveira – Guimarães (CR de DLS do HSOG) foi ainda reconhecido em 2016 como Centro 

de Referência Europeu integrado na Rede Europeia de Referenciação de Doenças 

Hereditárias do Metabolismo, a MetabERN. 

 

O Hospital acompanha mais de 300 doentes com DLS, sendo o maior centro ibérico e 

um dos maiores centros europeus de doentes com Doença de Fabry devido a um 

“efeito fundador” da doença em Guimarães que remonta há 400 anos. 

 

As DLS são um grupo de aproximadamente 50 doenças raras hereditárias do 

metabolismo dos lisossomas, com uma prevalência estimada entre 1 em cada 5 000 a 

10 000 indivíduos. As manifestações clínicas são variáveis, podendo incluir atraso do 

desenvolvimento psicomotor, epilepsia, surdez, cegueira, organomegalias, alterações 

hematológicas, insuficiência respiratória ou cardiovascular, alterações ósseas, entre 

outras. Nesse contexto, acarretam importante morbilidade e mortalidade prematura. 

Não há cura para as DLS, embora para algumas existam opções terapêuticas que 

permitem atrasar a sua progressão. 

 

O CR de DLS do HSOG dedica a sua atividade a si e à sua família, prestando cuidados 

de saúde reconhecidamente de excelência e promovendo continuamente a qualidade 

dos cuidados de saúde prestados. A integração na Rede Europeia de Referenciação de 

Doenças Hereditárias do Metabolismo é um reconhecimento pelo trabalho que temos 

desenvolvido e também uma garantia de que os nossos doentes têm acesso aos 

melhores cuidados que existem para a sua doença. 

Seja bem-vindo ao Centro de Referência de Doenças Lisossomais de Sobrecarga do 

Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães. 

Dr.ª Olga Azevedo 

(Coordenadora do CR de DLS do HSOG) 



                      
          
LOCALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

• Secretariado 
✓ Consulta Externa I – Secretariado Conjunto com a Cardiologia 

 

• Hospital de Dia  
✓ Consulta Externa II (piso 2)  

 

• Consultas Externas 
✓ Realizam-se nos polos da Consulta Externa I, II e III do HSOG, 

conforme a especialidade em causa 
 

No HSOG as consultas das várias especialidades estão distribuídas pelas áreas da 
Consulta Externa I, II e III:  

Consulta Externa I: Cardiologia, Ortopedia, Pediatria e Neonatologia (piso 2). 

Consulta Externa II: Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria) (piso 1); Anestesiologia, 
Dor Crónica, Oftalmologia (piso 2); e Psiquiatria (piso 3). 

Consulta Externa III: Medicina Interna, Cirurgia Geral, Dermatologia, Cirurgia Vascular, 
Ginecologia e Obstetrícia, Urologia (piso 2); Neurologia, Otorrinolaringologia (ORL), 
Pneumologia, Imunoalergologia (piso 3); Gastrenterologia (piso 4). 

Veja na imagem da página seguinte a localização de  cada uma das áreas da Consulta 
Externa e Hospital de Dia 

 

CONTACTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DLS DO HSOG 

Morada:  

Centro de Referência de Doenças Lisossomais de Sobrecarga do Hospital Senhora da 
Oliveira - Guimarães 
Rua dos Cutileiros – Creixomil, 4835-044 Guimarães 

Telefone: 253 540 330         E-mail: centrodls@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt 

 

mailto:centrodls@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt


                      
          
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DLS DO HSOG 

 

 

 

 

 

 



                      
          
CARTEIRA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DLS DO HSOG 

Diagnóstico e Seguimento das Doenças Lisossomais de Sobrecarga 

• Alfa-manosidose 

• Aspartilglicosaminuria 

• Atrofia muscular espinal com epilepsia mioclónica progressiva (SMAPME) 

• Beta-manosidose 

• Cistinose 

• CLN1, Doença de Santavuori-Haltia 

• CLN2, Doença de Jansky-Bielschowsky 

• CLN3, Doença de Batten Spielmeyer-Vogt 

• CLN4A, Doença de Kufs recessiva 

• CLN4B, Doença de Kufs dominante 

• CLN5, variante finlandesa 

• CLN6 

• CLN7 

• CLN8, epilepsia tipo nórdica 

• CLN9 

• CLN10 

• Deficiência da catepsina D 

• Deficiência da lípase ácida Lisossomal / Doença de Wolman / Doença do 

armazenamento dos ésteres de colesterol 

• Deficiência de saposina combinada 

• Deficiência de saposina A (variante da doença de Krabbe) 

• Deficiência de saposina B (variante MLD) 

• Deficiência de saposina C (variante da doença de Gaucher) 

• Deficiência de saposina D 

• Deficiência múltipla de sulfatases 

• Doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 4J 

• Doença de Danon 

• Doença de Fabry 

• Doença de Farber 

• Doença de Gaucher 

• Doença de Krabbe 

• Doença de Niemann-Pick tipo A ou B 

• Doença de Niemann-Pick tipo C 



                      
          

• Doença de Pompe 

• Doença de Salla / Doença do armazenamento do ácido siálico infantil 

• Doença de Schindler 

• Doença do armazenamento de lípidos neutros com ictiose; NLSDI 

• Doença do armazenamento de lípidos neutros com miopatia; NLSDM 

• Fucosidose 

• Galactosialidose 

• Gangliosidose GM1 

• Gangliosidose GM2 variante 0 (Doença de Sandhoff) 

• Gangliosidose GM2 variante AB 

• Gangliosidose GM2 variante B (Doença de Tay-Sachs) 

• Leucodistrofia metacromática 

• Mucopolissacaridose tipo I, Doença de Hurler / Scheie 

• Mucopolissacaridose tipo II, Doença de Hunter 

• Mucopolissacaridose tipo IIIA, Doença de Sanfilippo A 

• Mucopolissacaridose tipo IIIB, Doença de Sanfilippo B 

• Mucopolissacaridose tipo IIIC, Doença de Sanfilippo C 

• Mucopolissacaridose tipo IIID, Doença de Sanfilippo D 

• Mucopolissacaridose tipo IVA, Doença de Morquio A 

• Mucopolissacaridose tipo IVB, Doença de Morquio B 

• Mucopolissacaridose tipo VI, Doença de Maroteaux – Lamy 

• Mucopolissacaridose tipo VII, Doença de Sly 

• Mucopolissacaridose tipo IX 

• Mucolipidose II, Doença de células-I 

• Mucolipidose III, Polidistrofia Pseudo-Hurler 

• Mucolipidose IV 

• Nefrolitíase hipercalciúrica ligada ao X / Doença de Dent 

• Picnodisostose 

• Polimicrogiria temporo-occipital bilateral 

• Sialidose 

• Sialuria 

• Síndrome de Christianson 

• Síndrome de Hermansky-Pudlak 

• Síndrome de Papillon-Lefèvre 

• Síndrome de Yunis-Varon 

• Síndrome oculocerebrorenal de Lowe / Doença de Dent 2  



                      
          
Consultas de Doenças de Sobrecarga Lisossomal (DSL)  

• Consulta de DSL – Anestesiologia/Dor 

• Consulta de DSL – Cardiologia  

• Consulta de DSL – Cirurgia Geral 

• Consulta de DSL – Dermatologia 

• Consulta de DSL – Gastrenterologia 

• Consulta de DSL – Genética 

• Consulta de DSL – Imunoalergologia 

• Consulta de DSL – Imunohemoterapia 

• Consulta de DSL – Medicina Interna 

• Consulta de DSL – Medicina Fisica e Reabilitação 

• Consulta de DSL – Neurologia 

• Consulta de DSL – Nutrição 

• Consulta de DSL – Oftalmologia 

• Consulta de DSL – Ortopedia 

• Consulta de DSL – Otorrinolaringologia 

• Consulta de DSL – Pediatria e Neuropediatria 

• Consulta de DSL – Pneumologia 

• Consulta de DSL – Psicologia e Neuropsicologia 

• Consulta de DSL – Psiquiatria 

• Consulta de DSL – Serviço Social 

• Consulta Multidisciplinar de DSL 
 

Outras Consultas 

• Cirurgia Vascular 

• Doenças Infeciosas 

• Doenças Neuromusculares 

• Estomatologia 

• Gastrenterologia/Nutrição Entérica 

• Ginecologia e Obstetrícia 

• Hematologia 

• Nefrologia 

• Pneumologia/Ventilação Não Invasiva 

• Procriação Medicamente Assistida 

• Reumatologia 

• Urologia 

 

 



                      
          
Meios Complementares de Diagnóstico 

• Análises laboratoriais  

• Audiograma e Timpanograma 

• Avaliação laboratorial específica das DLS1 

• Biópsia (Pele, Endomiocárdica, Hepática, Renal, Muscular, Medular, outras)  

• Broncoscopia e broncofibroscopia 

• Ecocardiograma (Transtorácico, Transesofágico, Contraste, Esforço, Sobrecarga 
Farmacológica) 

• Eletrocardiograma 

• Eletroencefalograma 

• Eletromiograma2 

• Endoscopia digestiva alta e baixa 

• Enteroscopia por cápsula 

• Estudo de deglutição 

• Estudos genéticos (incluindo NGS, WES e WGS)2 

• Exames de anatomia patológica 

• Fibro-scan 

• Holter de 24h 

• Medicina Nuclear 
✓ Cintigrafia 
✓ Tomografia de Emissão de Positrões (PET) 

• Mielograma  

• Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial 

• Polissonografia 

• Provas de Esforço 

• Pletismografia e outras Provas de Função Respiratória (incluindo 
neuromusculares) 

• Radiologia 
✓ Radiologia convencional 
✓ Ecografia e eco-Döppler 
✓ Tomografia Computorizada (TAC) 
✓ Ressonância Magnética (RM) 

• Neurorradiologia 
✓ Tomografia Computorizada (TAC) 
✓ Ressonância Magnética (RM) 

 

 



                      
          
Procedimentos Terapêuticos 

• Terapêutica de Substituição Enzimática  

• Terapêuticas de Redução do Substrato  

• Chaperones farmacológicos 

• Transplante de stem cells3 

• Outras terapêuticas específicas para DLS 

• Tratamento domiciliário das DLS 

• Implantação de dispositivos cardíacos (pacemakers, cardiodesfibrilhadores 

implantáveis, sistemas de ressincronização cardíaca, registadores de eventos 

implantáveis) 

• Outros procedimentos terapêuticos  

• Cirurgias relacionadas com as especialidades acima referidas 

• Cirurgia Cardio-Torácica e Neurocirurgia3 

Outros Serviços de Ambulatório 

• Hospital de Dia de DLS  

• Unidade Médica de Apoio ao Domicílio 

• Procriação Medicamente Assistida 

• Diagnóstico Genético Pré-Implantatório3 

• Serviço de Medicina Física e Reabilitação (acesso a próteses, talas, palmilhas, etc) 

• Cuidados Paliativos 

Serviços de Internamento 

• Cuidados Intensivos Polivalentes 

• Cuidados Intensivos Cardíacos 

• Cuidados Intensivos de Neonatologia 

• Bloco Operatório 

• Unidade de Cirurgia de Ambulatório  

• Bloco de Partos 

• Enfermarias para tratamento relacionado com as especialidades acima referidas 

Outros Serviços de Internamento 

Cuidados Continuados4 

1Através de protocolo com Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) 
2Através de protocolo com outras instituições 
3Através da rede de cuidados do Sistema Nacional de Saúde 
4Através da Rede Nacional de Cuidados Continuados 



                      
          
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DLS DO HSOG 

• Olga Azevedo (Coordenadora) | Cardiologia 

• Ana Robles | Otorrinolaringologia 

• Ana Salgado | Radiologia 

• Ana Teresa Vide | Neurorradiologia 

• Ariana Araújo | Farmácia  

• Carla Marinho | Gastrenterologia 

• Catarina Magalhães | Pediatria 

• Emanuela Lopes | Psicologia 

• Emília Lopes | Medicina Interna 

• Fátima Fonseca | Nutrição 

• Fátima Queirós | Imunohemoterapia 

• Filipa Cordeiro | Cardiologia 

• Gabriel Miltenberger-Miltenyi | Genética 

• João Luís Moura | Ortopedia 

• Laurinda Lemos | Anestesiologia 

• Luísa Geraldes | Imunoalergologia 

• Maria Antónia Costa | Oftalmologia 

• Maria João Azevedo | Medicina Física e Reabilitação 

• Catarina Guimarães | Pneumologia 

• Miguel Gago | Neurologia 

• Miguel Salgado | Pediatria 

• Mónica Rebelo | Enfermagem 

• Olga Pereira | Dermatologia 

• Olívia Mota | Enfermagem 

• Patrícia Paiva | Serviço Social 

• Rui Pinto | Cirurgia Geral 

• Sónia Simões | Psiquiatria  

 

 



                      
          
AVALIAÇÃO E SEGUIMENTO DE DOENTES COM DLS 

O esquema que se segue reflete os passos principais do seguimento dos Utentes do 

CR de DLS do HSOG: 

 

 



                      
          
CIRCUITO DO DOENTE COM DLS 

CIRCUITO DO DOENTE COM DLS 
Referenciação Consulta 

Inicial 
Avaliação 

Inicial 
Multidisciplinar 

Plano de 
Tratamento 

Tratamento 
em Hospital 

de Dia 

Seguimento 

                                                                                           
Médico  

Assistente 
Médico do 
Centro de 
Referência 

Equipa 
Multidisciplinar 

Coordenador 
do Centro de 

Referência 

Enfermeiro 
do Hospital 

de Dia 
Farmacêutico 

Equipa 
Multidisciplinar 

O médico 
suspeita do 
problema e 
envia ao CR 

O médico 
avalia a sua 

situação 
clínica. 

Explica a 
doença de 

que se 
suspeita. 

Entrega guia 
do utente e 

folheto 
informativo 

Realiza exames de 
diagnóstico e 
consultas de 

várias 
especialidades. 

O coordenador 
do Centro de 

Referência 
explica ao 

doente como 
vai ser seguido 

e tratado. 

Se necessita de 
realizar 

tratamento 
intravenoso, vai 

realizar 
tratamentos 

periódicos em 
Hospital de Dia. 

Se realiza 
tratamento oral 

levanta o 
tratamento na 
Farmácia do 

hospital. 

Esteja ou não a 
fazer tratamento, 

o doente vai 
manter 

seguimento por 
especialistas de 

várias áreas. 

 

TEMPO DE ESPERA 

Tempo de espera máximo até à primeira consulta de DSL: 15 dias 

Tempo de espera para exames complementares: São agendados de acordo com 
protocolos definidos de seguimento, não se aplicando um tempo de espera 

Tempo de espera máximo desde receção do parecer da CCTDLS até início do 
tratamento: 30 dias 

  



                      
          
ANÁLISES REALIZADAS NO HSOG 

No laboratório de Patologia Clínica do HSOG são efetuados vários tipos de análises. Na 

tabela seguinte encontra os tipos de análises que mais frequentemente são realizadas 

nos doentes com DLS, assim como o respetivo tempo de resposta do Laboratório, ou 

seja, o tempo que demora até o resultado da análise ficar disponível.  

Para as análises realizadas no âmbito da Consulta Externa e Hospital de Dia, os 

resultados são disponibilizados sempre antes da data da próxima consulta, aplicando-

se em princípio os tempos de resposta definidos para as análises de rotina realizadas 

no âmbito de internamento. Os resultados das análises ficam depois disponíveis 

informaticamente, podendo o seu médico aceder a eles durante a consulta. 

 
 

As amostras para estas análises são colhidas no Laboratório de Patologia Clínica, 

localizado no piso 2 do edíficio principal do hospital. No caso de realizar tratamento 

regular em Hospital de Dia, as amostras de sangue serão colhidas na altura do 

tratamento e as amostras de urina poderão ser entregues na mesma altura à 

enfermeira responsável pelo seu tratamento. Deve fazer-se acompanhar em todos os 

casos da respetiva requisição da análise. 

 

 

Natureza Proveniência Sectores Laboratoriais Tempo de Resposta Média Horário 

 

Urgente 

Serviço de 

Urgência e 

Análises urgentes 

do Internamento 

Hematologia 

Química Clínica 

Urina II 

Imunodiagnósticos 

Endocrinologia 

Até 75 minutos 

Até 75 minutos 

Até 3 horas 

Até 4 horas 

Até 4 horas 

Das 0 às 24h 

Das 0 às 24h 

Das 9 às 23h30 

Das 0 às 24h 

Das 0 às 24h 

 

Rotina 

 

 

 

Internamento Hematologia 

Química Clínica 

Electroforeses 

Urina II 

Imunodiagnósticos 

Endocrinologia 

Serologia 

Imunologia e Autoimunidade 

Mielogramas 

Até 8 horas 

Até 8 horas 

Até 72 horas 

Até 6 horas 

Até 72 horas 

Até 72 horas 

Até 84 horas 

Até 15 dias 

Até 7 dias 

Recepção de amostras 

 das 9h às 21h 

 

Incluindo sábados, 
domingos e feriados 

 

Sem marcação prévia 

Consulta Externa 

e 

Hospital de Dia 

Hematologia 

Química Clínica 

Electroforeses 

Urina II 

Imunodiagnósticos 

Endocrinologia 

Serologia 

Imunologia e Autoimunidade 

Mielogramas 

 

 

Conforme data  

da próxima consulta 

 

 

 

Colheita no Laboratório  

das 8h30 às 12h 

 

Dias úteis 

 

Após marcação prévia 



                      
          
ANÁLISES REALIZADAS NO EXTERIOR 

As análises específicas das DLS são realizadas num laboratório externo ao hospital, 

como o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, sendo o tempo de resposta 

do laboratório dependente do tipo de análise: 

• Estudos bioquímicos  

o Resposta em 1-2 semanas (Se Urgente: 1 semana) 

• Estudos enzimáticos 

o Cartão: Resposta em 1 semana (Se Urgente: 3 dias) 

o Células: Resposta em 1-2 semanas (Se Urgente: 1 semana) 

• Estudos genéticos 

o Resposta em 2 semanas a 1 mês (Se Urgente: 2 semanas) 

 

A colheita das amostras necessárias para estas análises será efetuada no HSOG em dia 

e hora que serão agendados consigo por uma enfermeira que o contactará 

especificamente para este efeito. No caso de realizar tratamento regular em Hospital 

de Dia, as amostras de sangue serão colhidas na altura do tratamento e as amostras 

de urina poderão ser entregues na mesma altura à enfermeira responsável pelo seu 

tratamento.  

 

Como colher a urina de 24 horas? 

As amostras de urina de 24 horas devem incluir toda a urina produzida durante 24 

horas, iniciando-se a coleção de urina a partir da micção seguinte à primeira urina 

da manhã e terminando após a primeira urina da manhã seguinte. 

 

 

 

 

 

 



                      
          
DIREITOS DOS UTENTES 

1. Escolha  
O utente tem direito de escolha dos serviços e prestadores de cuidados de saúde, na 
medida dos recursos existentes e das regras de organização dos serviços de saúde.  
 
2. Consentimento ou Recusa  
O consentimento ou a recusa da prestação dos cuidados de saúde devem ser 
declarados de forma livre e esclarecida. O utente pode, em qualquer momento da 
prestação dos cuidados de saúde, revogar o consentimento.  
 
3. Adequação da Prestação de Cuidados de Saúde  
O utente tem direito a receber, com prontidão ou num período considerado 
clinicamente aceitável, os cuidados de saúde de que necessita. O utente tem direito à 
prestação dos cuidados de saúde mais adequados e tecnicamente mais corretos. Os 
cuidados de saúde devem ser prestados humanamente e com respeito pelo utente. 
No atendimento presencial sem marcação prévia, e em quadro clínico de gravidade e 
complexidade idênticas, deve ser dada prioridade aos utentes com deficiência ou 
incapacidade igual ou superior a 60%.  
 
4. Dados Pessoais e Proteção da Vida Privada  
O utente é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada. 
O tratamento dos dados de saúde deve obedecer ao disposto na lei devendo ser o 
adequado, pertinente e não excessivo. O utente é titular do direito de acesso aos 
dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de informações inexatas e a 
inclusão de informações total ou parcialmente omissas, nos termos da Lei. 
 
5. Sigilo dos Dados Pessoais  
O utente tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais. Os profissionais de saúde 
estão obrigados ao dever de sigilo relativamente aos factos de que tenham 
conhecimento no exercício das suas funções, salvo lei que disponha em contrário ou 
decisão judicial que imponha a sua revelação.  
 
6. Informação 
O utente tem o direito a ser informado pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a 
sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu 
estado. A informação deve ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e 
inteligível.  
 
 
 



                      
          
7. Assistência Espiritual e Religiosa  
O utente tem direito à assistência religiosa, independentemente da religião que 
professe. Às igrejas ou comunidades religiosas, legalmente reconhecidas, são 
asseguradas condições que permitam o livre exercício da assistência espiritual e 
religiosa aos utentes internados em estabelecimentos de saúde do SNS, que a 
solicitem, nos termos da Lei.  
 
8. Reclamar e Apresentar Queixa  
O utente tem direito a reclamar e apresentar queixa nos estabelecimentos de saúde, 
nos termos da lei, bem como a receber indemnização por prejuízos sofridos. As 
reclamações e queixas podem ser apresentadas no livro de reclamações, no formulário 
online disponibilizado pela ERS, por carta, fax, ou e-mail, sendo obrigatória a sua 
resposta, nos termos da lei. Os serviços de saúde, os fornecedores de bens ou de 
serviços de saúde e os operadores de saúde são obrigados a possuir livro de 
reclamações, que pode ser preenchido por quem o solicitar.  
 
9. Associação  
O utente tem direito a constituir entidades que o representem e que defendam os 
seus interesses, nomeadamente sob a forma de associações para a promoção e defesa 
da saúde ou de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde.  
 
10. Menores e Incapazes  
Os representantes legais dos menores e incapazes podem exercer os direitos que lhes 
cabem, 
designadamente o de recusarem assistência, com observância dos princípios 
constitucionais.  
 
11. Acompanhamento  
Nos serviços de urgência do SNS. Quando se trata de mulher grávida internada em 
estabelecimento de saúde, durante todas as fases do trabalho de parto. Quando se 
trata de crianças internadas em estabelecimento de saúde, pessoas com deficiência, 
pessoas em situação de dependência e pessoas com doença incurável em estado 
avançado e em estado final de vida.  
 
12. Direito ao Acesso 
O utente do SNS tem direito: 

• À prestação dos cuidados de saúde em tempo considerado clinicamente 

aceitável para a sua situação de saúde; 

• A participar na construção e execução do seu plano de cuidados; 



                      
          

• Ao registo em sistema de informação do seu pedido de consulta, exame 

médico ou tratamento e a posterior agendamento da prestação de cuidados 

de acordo com a prioridade da sua situação; 

• Ao cumprimento dos tempos máximos de resposta garantida definidos por 

portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde para a 

prestação de cuidados de saúde; 

• A reclamar para a Entidade Reguladora da Saúde caso os tempos máximos de 

resposta garantida não sejam cumpridos; 

• Ser informado em cada momento sobre a sua posição relativa na lista de 

inscritos para os cuidados de saúde que aguarda; 

• Ser informado, através da afixação em locais de fácil acesso e consulta, pela 

Internet ou outros meios, sobre os tempos máximos de resposta garantidos 

a nível nacional e sobre os tempos de resposta garantidos de cada instituição 

prestadora de cuidados de saúde; 

• Ser informado pela instituição prestadora de cuidados de saúde quando esta 

não tenha capacidade para dar resposta dentro do TMRG aplicável à sua 

situação clínica e de que lhe é assegurado serviço alternativo de qualidade 

comparável e no prazo adequado, através da referenciação para outra 

entidade do SNS ou para uma entidade do setor convencionado; 

• Conhecer o relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados de saúde, 

que todos os estabelecimentos do SNS estão obrigados a publicar e divulgar 

até 31 de março de cada ano. 

 

DEVERES DOS UTENTES    
 
1. Deve respeitar os direitos de outros utentes, e dos profissionais de saúde com os 
quais se relacione.  
 
2. Deve respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços e 
estabelecimentos de saúde. 
 
3. Deve colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspetos relativos à sua 
situação.  
 
4. Deve pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de saúde, quando 
for caso disso. 

  



                      
          
PROFISSIONAIS DE REFERÊNCIA 

Os seus profissionais de referência são os seguintes: 

Administrativo:  

__________________________________________ 

 

Enfermagem ou Hospital de Dia: 

__________________________________________ 

 

Médico de Referência: 

__________________________________________ 

 

HORÁRIOS   
 
Secretariado do CR de DLS do HSOG 

✓ Dias úteis das 9h às 17h 
 
 

Outros horários úteis de serviços do HSOG 

• Relações Públicas e Informações: 
✓ Dias úteis das 8h30m às 20h30m 
✓ Fins de semana e Feriados das 10h30m às 20h30m 

• Gabinete do Cidadão: 
✓ Dias úteis das 9h às 13h e das 14h30m às 17h 

• Farmácia - Regime de Ambulatório: 
✓ Dias úteis das 9h00 às 17h30 
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