
 
 

 

Cirurgia Geral  

Carteira de Serviços  

 

Áreas de 
Subespecialização 

Patologias Procedimentos 

Partes moles 

Lesões benignas e malignas dos 
tegumentos 
 
Processos infeciosos 

Exerese 
 
Drenagem 

Cabeça e pescoço 
Lesões benignas e malignas de partes 
moles, glândulas salivares e gânglios 
linfáticos 

Exerese 
 

Cirurgia do tubo 
digestivo 

Lesões benignas, malignas, infeciosas 
ou inflamatórias do esófago, 
estômago, intestino delgado e 
mesentério, apêndice ileocecal, colon e 
reto 

Cirurgia de ressecção ou derivação, com e 
sem anastomoses, efetuada por via 
clássica ou laparoscópica 

Cirurgia do ânus e 
região perianal 

Lesões benignas, malignas, infeciosas 
ou inflamatórias do ânus e períneo 

Hemorroidectomia 
Cirurgia do prolaso 
Fistulectomia 
Esfincterotomia 
Drenagem de abcessos 

 
 

Áreas de 
Subespecialização 

Patologias Procedimentos 

Cirurgia do fígado 
e vias biliares, 
pancreas e baço 

Lesões benignas, malignas, infeciosas, 
inflamatórias e traumáticas 

Cirurgia de ressecção ou derivação com e 
sem anastomoses efetuadas por via 
clássica ou laparoscópica 

Cirurgia da parede 
abdominal e 
retroperitoneu 

Hérnias, eventrações ou eviscerações 
 
 
Lesões benignas, malignas, infeciosas 
ou inflamatórias 

Cirurgia reparadora da parede 
abdominal* 
 
Cirurgia de ressecção*  
Cirurgia exploradora ou de drenagem* 
 
* Por via clássica ou laparoscópica 

Cirurgia do 
aparelho genital 
feminino 

Lesões benignas, malignas, infeciosas 
ou inflamatórias 

Cirurgia do útero e anexos 



 
 

 

Cirurgia do 
aparelho genital 
masculino 

Fimose e parafimose 
Patologia do Escroto, cordão 
espermático, testículo e epidídimo 

Cirurgia de ressecção  
Cirurgia reparadora 
Cirurgia exploradora ou de drenagem 

 
 

Áreas de 
Subespecialização 

Patologias Procedimentos 

Cirurgia 
endócrina, 
metabólica e da 
obesidade 

Lesões benignas e malignas da tiroide 
 
Lesões benignas e malignas da 
paratiroide 
 
Lesões benignas e malignas da supra-
renal 
 
Cirurgia metabólica e da obesidade 
 

Excisão total ou parcial por via clássica ou 
minimamente invasiva 
 
Excisão por via clássica ou minimamente 
invasiva 
 
Excisão total ou parcial por via clássica ou 
minimamente invasiva 
 
Cirurgia de ressecção ou derivação, com e 
sem anastomoses, efetuada por via 
clássica ou laparoscópica 

 
Os doentes são atendidos nas seguintes áreas assistenciais: Serviço de Atendimento Permanente, Consulta 

Externa, Cirurgia Ambulatória, Cirurgia Convencional, Internamento. Todas as cirurgias exigem o 

consentimento informado do doente.  

 

 


