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Protocolos de referenciação clínica entre a Administração Regional 
de Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve, EPE (CHUA) para acesso dos utentes com origem nos 
cuidados de saúde primários do Algarve, e de outros serviços da ARS, 
à primeira consulta de especialidade hospitalar no CHUA 

Preâmbulo 

O Ministério da Saúde estabelece: 

- “como prioridades reforçar o poder do cidadão no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

contribuir para a melhoria da gestão dos hospitais e da governação do SNS. Neste 

âmbito, são definidas como medidas, fulcrais para as prioridades preconizadas, a 

promoção da disponibilidade e acessibilidade dos serviços, facultando aos cidadãos, de 

forma progressiva, a liberdade de escolherem em que unidades desejam ser assistidos, 

com respeito pela hierarquia técnica e pelas regras de referenciação do SNS e através 

da criação de um Sistema Integrado de Gestão do Acesso – SIGA, que facilite o acesso e 

a liberdade de escolha dos utentes no SNS, nomeadamente no que diz respeito a áreas 

onde os tempos de espera ainda são significativos”; 

- “como imperativo alterar o paradigma da oferta de cuidados de saúde reorganizando o 

sistema em torno do cidadão, das suas necessidades e expetativas, assegurando a 

equidade no acesso, a qualidade dos serviços e a prestação atempada e humanizada dos 

cuidados, sem perder de vista a sua sustentabilidade”; 

- que “o acesso aos cuidados hospitalares programados por parte dos utentes deve ser 

efetuado através de referenciação a partir dos cuidados de saúde primários, e, neste 

âmbito, encontra-se implementado, desde 2008, um sistema de referenciação e gestão 

do acesso à primeira consulta de especialidade hospitalar nas instituições do SNS, 

designado por Programa Consulta a Tempo e Horas (CTH), que tem como objetivo 

harmonizar os procedimentos inerentes à gestão do acesso à primeira consulta de 

especialidade hospitalar referenciada pelos cuidados de saúde primários, através da 

definição de um conjunto de regras que vinculam as instituições do SNS e os 

profissionais de saúde intervenientes no processo”; 
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- que o sistema Livre Acesso e Circulação de Utentes no SNS (LAC) permite ao utente, em 

conjunto com o médico de família responsável pela referenciação, optar por qualquer 

uma das unidades hospitalares do SNS onde exista a consulta de especialidade de que 

necessita, independentemente de se encontrar na rede de referenciação direta ou não 

e é efetuada de acordo com o interesse do utente, segundo critérios de proximidade 

geográfica e considerando os tempos médios de resposta; 

- os critérios de acesso à primeira consulta hospitalar e os tempos máximos de resposta 

que devem ser garantidos pelas instituições do SNS. 

A referenciação para primeira consulta hospitalar com origem nos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) encontra-se condicionada na Região de Saúde do Algarve por dificuldades diversas, 

endógenas e exógenas, às quais acrescem as relacionadas com a organização do processo, da 

corresponsabilidade dos profissionais dos CSP e de outros serviços da ARS, que referenciam, e 

dos profissionais dos Cuidados de Saúde Hospitalares, que asseguram a triagem e o 

agendamento ou a recusa dos pedidos. 

A elevada procura de primeiras consultas em relação à capacidade instalada dos hospitais do 

SNS da Região de Saúde do Algarve requer uma gestão muito eficiente e, sobretudo, uma 

colaboração acrescida e o foco dos principais agentes envolvidos no processo em assegurar o 

cumprimento das regras, a transparência e a adequação necessárias a garantir o acesso dos 

utentes às primeiras consultas que necessitem efetivamente e de forma equitativa. 

Para tal torna-se imperativo explicitar e publicitar procedimentos de referenciação e de triagem 

claros e objetivos e definir a responsabilidade dos vários interlocutores ao longo do processo, 

desde o pedido até à marcação da primeira consulta de especialidade hospitalar, de acordo com 

o nível de urgência proposto pelo médico referenciador e a prioridade clínica de atendimento 

atribuída pelo profissional responsável pela triagem, e garantir o acesso a estas primeiras 

consultas e o necessário planeamento do Centro Hospitalar na sua resposta. 

Os agrupamentos de centros de saúde (ACeS) do Algarve são serviços desconcentrados da 

Administração Regional de Saúde do Algarve que têm por missão garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários à população da sua área geográfica de responsabilidade. Também 

se inserem neste âmbito outros serviços da ARS, designadamente a Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, que também enviam pedidos de primeira 

consulta. 
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O Centro Hospitalar Universitário do Algarve dirige em primeira linha a sua atividade 

programada à resposta às necessidades dos utentes da Região de Saúde do Algarve, 

designadamente com origem nos CSP. 

Nestes termos, é celebrado o presente acordo entre a Administração Regional de Saúde do 

Algarve, IP, adiante designada ARS Algarve, representada pelo presidente do Conselho Diretivo, 

Dr. Paulo Morgado, e pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE, adiante designado 

CHUA, representado pela presidente do Conselho de Administração, Dra. Ana Castro, o qual se 

rege pelas seguintes cláusulas.  

 

Cláusula 1.ª 

Objetivo 

O presente acordo concretiza, através dos protocolos de referenciação para acesso à primeira 

consulta hospitalar nos hospitais do CHUA com origem em pedidos das unidades funcionais dos 

ACeS do Algarve, da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

e outros serviços clínicos da ARS Algarve, através da plataforma “Consulta a Tempo e Horas”, e: 

a. Estabelece a metodologia para aprovação, alteração, publicitação e revisão, podendo 

ser propostas alterações por serviço, especificando ou diferenciando, se necessário, 

subespecialidades, patologias ou áreas específicas que sejam ou venham a ser 

relevantes e ou introduzam melhorias e maior eficiência, eficácia e efetividade no 

processo e seus resultados esperados; 

b. Define a metodologia de acompanhamento deste processo e outros formalismos 

necessários a assegurar a sua adequação, transparência e operacionalidade. 

Cláusula 2.ª 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

A definição de protocolos de referenciação não impede, a contrario deve fomentar, o 

cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) definidos na legislação 

aplicável. 
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Cláusula 3.ª 

Livre Acesso e Circulação 

O presente acordo não isenta o CHUA do cumprimento das regras do sistema “Livre Acesso e 

Circulação” preconizado no Despacho n.º 5911-B/2016, de 3 de maio. 

Cláusula 4.ª 

Sistema Integrado de Gestão do Acesso e Consulta a Tempo e Horas 

As partes devem cumprir a legislação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA), 

designadamente a regulamentação da consulta a tempo e horas.  

Cláusula 5.ª 

Processo de referenciação pelos CSP 

1. O acesso à consulta de especialidade hospitalar é condicionado à correta identificação do 

utente e à apresentação pelo médico proponente da justificação clínica, da história clínica 

suficiente e adequada à referenciação e à eventual junção de resultados de exames 

complementares de diagnóstico efetuados, em formato digital ou por outro meio e que 

sejam considerados úteis à análise do pedido e à definição da prioridade clínica pelo triador, 

de acordo com as regras e critérios de referenciação definidos. 

2. Compete ao coordenador da unidade funcional do ACeS, sempre que se verifique a ausência 

do médico assistente, promover a sua substituição, bem como assegurar que é dada resposta 

no prazo legalmente definido aos esclarecimentos adicionais solicitados pelo triador do 

Centro Hospitalar, bem como assegurar a qualidade do processo e evitar as redundâncias e 

os pedidos de consulta sem sustentação clínica adequada.  

3. Compete à Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) de cada ACeS acompanhar esta 

matéria junto (i) das equipas de Faro ou de Portimão da ULGA do CHUA e (ii) dos 

coordenadores das unidades funcionais.  

4. Compete a cada Conselho Clínico e de Saúde (CCS) a supervisão geral e a intervenção junto 

da Direção Clínica do CHUA sempre que sejam detetadas situações que possam 

comprometer o acesso, em tempo, dos utentes a estas consultas. Compete ainda ao CCS 

garantir que não existem pedidos sem resposta da responsabilidade dos CSP. 
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Cláusula 6.ª 

Organização do processo de triagem 

1. Compete ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar garantir a existência de 

profissionais responsáveis pela triagem dos pedidos nas especialidades que compõem a sua 

carteira de serviços e pela marcação da primeira consulta cumprindo os TMRG definidos. 

2. Compete à Unidade Local de Gestão do Acesso do Centro Hospitalar acompanhar esta 

matéria junto dos diretores de serviços e das equipas de triagem e ao Diretor Clínico a 

supervisão geral e a intervenção sempre que sejam detetadas situações que possam 

comprometer o acesso, em tempo, dos utentes a estas consultas, articulando com o 

presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACeS na área de residência do utente ou onde 

este esteja inscritos nos casos que se revelem necessários. 

3. O triador pode recusar o pedido de marcação de consulta: 

a. de forma fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificada e comunicada 

ao médico assistente através da plataforma em uso; 

b. por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 

profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação 

apresentada, o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico 

assistente através do preenchimento do campo próprio na aplicação informática.  

4. A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

protocolo específico da consulta. 

5. O pedido de consulta cancelado por incumprimento dos dois pontos anteriores da presente 

cláusula implica a sua reabertura, até 5 dias depois da data da notificação, por qualquer das 

partes envolvidas no processo ou que intervenham no âmbito do modelo de governação do 

Sistema Integrado de Gestão do Acesso. 

6. O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do protocolo da respetiva especialidade, não necessitando, neste caso, de as 

descrever, devendo o médico que enviou o pedido consultar o mesmo, disponível nas 

páginas institucionais da ARS e do CHUA. 
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Cláusula 7.ª 

Articulação e supervisão regional 

1. A articulação entre as instituições é assegurada, preferencialmente, pelo Conselho Clínico e 

de Saúde do ACeS e pela Direção Clínica do CHUA, que podem nomear interlocutores para o 

efeito para agilizar este processo. 

2. A supervisão regional do processo é assegurada, nos termos da legislação que define o 

modelo de governação do SIGA, pela Unidade Regional de Gestão do Acesso do Algarve, 

devendo as ULGA dos ACeS e do CHUA no âmbito do presente acordo reportar à Unidade 

Regional. 

Cláusula 8.ª 

Revisão das propostas de protocolos de referenciação clínica 

1. O Conselho de Administração do CHUA ou o Conselho Diretivo da ARS Algarve, caso 

entenderam submeter à respetiva contraparte propostas de novos protocolos de 

referenciação, ou a sua alteração, devem fazê-lo por escrito acompanhados, no caso de 

alteração, da proposta concreta de texto, na leitura atual e na nova redação. 

2. A ARS Algarve e o CHUA mantêm uma comissão permanente para a revisão das propostas, 

podendo as partes ou seus representantes negociar e consensualizar os termos finais e, uma 

vez chegado a acordo, cada protocolo é submetido à consideração dos respetivos órgãos de 

gestão e, se aprovado, é assinado pelas partes e entra em vigor na data que nele for definida 

ou, não identificando, na data da sua publicitação nos sites das duas instituições, que deve 

constar no documento normalizado. 

3. As partes garantem a publicitação de cada protocolo aprovado, em modelo comum e 

normalizado, em ficheiro PDF, no seu site institucional, que deve fazer referência à data de 

entrada em vigor e à versão do documento quando ocorra uma revisão do mesmo. 

4. Cabe, adicionalmente, a cada uma das partes a responsabilidade de divulgar internamente 

os protocolos junto dos respetivos serviços utilizadores da informação. 

5. Quaisquer propostas de alteração ou revisão dos protocolos em vigor devem seguir a 

metodologia da presente cláusula e os termos do presente acordo. 
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Cláusula 9.ª 

Vias verdes de Acesso 

No âmbito do presente acordo podem as partes estabelecer “vias verdes” de acesso prioritário 

a consultas de especialidade, subespecialidade, patologias específicas, por necessidades 

sazonais, pontuais ou outras, a realizar nos hospitais do CHUA ou em centros de saúde e outros 

locais a definir, destinadas a garantir um acesso mais rápido dos utentes, sempre em condições 

de equidade.  

Cláusula 10.ª 

Sessões clínicas e formativas 

No âmbito do presente acordo podem ser organizadas sessões clínicas ou formativas com os 

profissionais das duas instituições com o objetivo de melhorar a articulação dos profissionais 

envolvidos, na referenciação e na triagem, e garantir a organização e a qualificação dos 

processos. 

Cláusula 11.ª 

Referenciação dos serviços do CHUA para consulta de medicina geral e familiar 

1. O presente acordo estabelece a base para a referenciação dos serviços clínicos do CHUA para 

a consulta da especialidade de Medicina Geral e Familiar em cada ACeS do Algarve. 

2. A referenciação deve seguir o protocolo específico, designadamente o preenchimento do 

formulário anexo ao mesmo. 

3. Os utentes com médico de família atribuído devem ser referenciados para a respetiva 

unidade funcional. 

4. Os utentes sem médico de família atribuído, com residência na região, devem ser 

referenciados ao cuidado do presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACeS da área de 

residência do utente, a quem compete diligenciar o agendamento da consulta.  

Cláusula 12.ª 

Modelo de acompanhamento clínico 

Podem ser criadas, pelas partes, plataformas ou outros mecanismos que permitam a circulação 

de informação entre os clínicos das duas instituições e a coleção dessa informação e 

conhecimento para consulta futura, permitindo esclarecer os profissionais sobre assuntos já 



 
Acordo entre a ARS Algarve e o CHUA 
Protocolos de referenciação para acesso à primeira consulta  
com origem nos ACeS do Algarve  Página 8 de 8 

tratados, em modelo de FAQ/ perguntas frequentes, em formato a definir por acordo entre as 

partes. 

Cláusula 13.ª 

 Entrada em vigor  

1. O presente acordo é válido até 31 de dezembro, prorrogável até ao final de cada ano se 

nenhuma das partes o denunciar com a antecedência de 60 dias, e produz efeitos no dia útil 

seguinte à outorga pelas partes. 

2. São aprovados os protocolos específicos que constam em anexo ao presente acordo; 

3. O Conselho de Administração do CHUA compromete-se a diligenciar com o respetivo serviço 

a elaboração de propostas das consultas CTH que não constem em anexo e remetê-las à ARS 

em 20 dias úteis contados da entrada em vigor do presente acordo, comprometendo-se a 

ARS Algarve a diligenciar a sua revisão em 20 dias úteis.  

4. Os protocolos podem ser aprovados ou atualizados por acordo das partes, bastando a 

aprovação por deliberação dos Conselhos, Diretivo da ARS e de Administração do CHUA, ou 

por homologação dos respetivos presidentes, entrando em vigor no dia útil seguinte. 

Faro, 23 de dezembro de 2020 

 

 

Paulo Morgado 
Presidente do Conselho Diretivo 

da ARS Algarve, IP 

 

Ana Castro 
Presidente do Conselho de Administração 

do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 
EPE 
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1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

Obesidade. 

 

2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

Circular Normativa n.º 20/DSCS/DGID de 13 de Agosto de 2008, da Direção Geral da Saúde, 

a saber: 

2.1 Utentes com IMC ≥ 40kg/m2;  

2.2 Utentes com IMC ≥ 35kg/m2 associado a uma ou mais das seguintes comorbidades: 

2.2.1. Diabetes mellitus; 

 2.2.2. HTA de difícil controlo; 

 2.2.3. Apneia do sono; 

 2.2.4. Osteopatia; 

 2.2.5. Insuficiência cardíaca Grau I e II; 

2.3 Utentes entre 18 e 65 anos; 

2.4 Utentes com obesidade estável por pelo menos 2 anos (variação mínima do peso);  

2.5 Utentes que efetivamente falharam em perder peso com tratamento clínico por pelo 

menos 1 ano;  

2.6 Utentes em tratamento psiquiátrico podem ser encaminhados desde que estejam 

compensados e com parecer favorável do psiquiatra;  

2.7 Aqueles que tenham capacidade de compreender e aceitar o procedimento cirúrgico e 

suas consequências;   

Doentes com insuficiência cardíaca Grau III e IV ou com elevado risco cirúrgico não são 

elegíveis para a cirurgia e, por isso, não devem ser encaminhados. 

Especialidades que integram a Consulta de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (CTCO): 
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 Cirurgia Geral; 

 Medicina Interna; 

 Endócrinologia; 

 Dietética e Nutrição; 

 Psicologia; 

 Outras especialidades: pneumologia, cardiologia, gastroenterologia, cirurgia plástica 

 Fisioterapia e enfermagem. 

A referenciação CTH deve ser apenas para "Cirurgia Geral - Obesidade" e a CTCO 

apenas está disponível na unidade de Faro do CHUA. 
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3.1 Muito 

prioritário 

Doentes com complicações de 

procedimento bariátrico ou com mau 

controlo metabólico, com IMC>60 que 

precisem de consulta rápida para 

encaminhamento. 

3.2 Prioritário 

Existência de comorbilidades como 

diabetes ou síndroma metabólico e 

IMC>50. Idade próxima dos 65 anos. 

3.3 Normal 
 

 

4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

4.1 Sexo; idade; peso; altura; Índice de Massa Corporal (IMC); 

4.2 Comorbilidades associadas: presença de diabetes; HTA; dislipidemia; SAOS; patologia 

osteoarticular; litíase vesicular; doença de refluxo gastroesofagico/ hérnia de hiato; 

4.3 Outros antecedentes importantes médicos ou cirúrgicos e medicação habitual. 

4.4 Os doentes em seguimento de ambulatório por patologia psiquiátrica deverão estar 

compensados e com parecer favorável do psiquiatra assistente quando o seguimento não 

seja no CHUA (caso em que será obtido internamente pela UTCO ao respetivo serviço) e os 

doentes identificados com necessidade de apoio desta especialidade, serão referenciados 

internamente para psiquiatria que integra a equipa multidisciplinar da CTCO. 

 

5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

5.1 Ecografia: determinar presença/ ausência de litíase vesicular e esteatose 

(comorbilidades associadas à obesidade); 

5.2 Endoscopia digestiva alta com pesquisa do helicobacter pylori: requisito fundamental a 
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ser estudado antes da referenciação para cirurgia gástrica. A determinação do HP é 

fundamental pela necessidade de erradicação preparatória em algumas técnicas cirúrgicas. 

 
 
 

6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

6.1 Ecografia de abdómen;   

6.2 Análises;  

6.3 Outros exames complementares que tenham sido realizados no último ano. 

 

NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de 

resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem 

da seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 

NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 

profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, 

o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 
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complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 
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Protocolo de referenciação clínica entre a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve, EPE (CHUA) para acesso dos utentes com origem nos cuidados 
de saúde primários do Algarve, e de outros serviços da ARS, à primeira 
consulta de especialidade hospitalar no CHUA 
 

Serviço: Estomatologia 
Designação da consulta CTH: Estomatologia 
 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289001987 
Endereço de correio eletrónico: jmonteiro@chalgarve.min-saude.pt 
 

Versão: 1 
Entrada em vigor:  

 

  
  Página 1 de 3 

1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

1.1 Patologia oral; 

1.2 Patologia cirúrgica; 

1.3 Má oclusão; 

1.4 Tratamentos dentários; 

1.5 Doença periodental; 

1.6 Disfunção temporo-mandibular; 

1.7 Reabilitação oral. 

 
2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

2.1 Patologia oral, suspeita de neoplasia; 

2.2 Patologia cirúrgica (raízes dentárias): 

2.2.1 utente não colaborante com procedimentos cirúrgico sob anestesia geral; 

2.2.2 utente com patologia associada (doença hematológica ativa, doença oncológica 

ativa ou para iniciar terapêutica, transplantado, hipocoagulado);  

2.3 Doença periodontal: 

2.3.1 tratamento cirúrgico; 

2.4 Tratamentos dentários (dentisteria e endodoncia), em utentes com patologia associada: 

2.4.1 doença hematológica ativa,  

2.4.2 doença oncológica ativa ou para iniciar terapêutica,  

2.4.3 utente transplantado,  

2.4.4 utente hipocoagulado; 

2.5 Má oclusão: 

2.5.1 tratamento ortodôntico (ainda não realizado por falta de meios técnicos) 

2.6 Reabilitação oral: 

2.6.1 prótese (ainda não realizado por falta de meios técnicos) 
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3.1 Muito 

prioritário 

O traumatismo alvéolo-dentário e patologia 

infeciosa devem ser encaminhados para o Serviço 

de Urgência para observação imediata.  

3.2 Prioritário 
Patologia oral com suspeita de neoplasia. 

 

3.3 Normal 

3.3.1 Patologia cirúrgica (dente incluso, quisto, 

tumor, mucocelo, raízes dentárias); 

3.3.2 Doença periodental; 

3.3.3 Má oclusão; 

3.3.4 Disfunção temporo-mandibular; 

3.3.5 Reabilitação oral; 

3.3.6 Tratamentos dentários (dentisteria e 

endodoncia). 

 

4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

Motivo do pedido de consulta 

Antecedentes pessoais relevantes e medicação habitual 

 
5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

5.1 Informação clínica. 

 
6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

Não é obrigatória a realização prévia de exames complementares, no entanto, se já foram 

realizados previamente devem acompanhar o utente 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de 

resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 
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 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem 

da seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 

profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, 

o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 

 



 

V F C H U A 

 

Protocolo de referenciação clínica entre a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve, EPE (CHUA) para acesso dos utentes com origem nos cuidados 
de saúde primários do Algarve, e de outros serviços da ARS, à primeira 
consulta de especialidade hospitalar no CHUA 
 

Serviço: Medicina Interna 
Designação da consulta CTH: Medicina Interna 
(hipertensão, doenças auto-imunes, diabetes, imunodeficiência, patologia tiroidea) 
 
Para esclarecimento de dúvidas com os triadores 
Contacto telefónico: 289 891 100 
Endereço de correio eletrónico: Mário Lázaro (lazaro@chalgarve.min-saude.pt); Ana 
Ribeiro (acsousa@chalgarve.min-saude.pt); Armindo Figueiredo (afigueiredo@ 
chalgarve.min-saude.pt); Catarina Peixe (cmendonca@chalgarve.min-saude.pt); 
Conceição Viegas Gonçalves (mgoncalves@chalgarve.min-saude.pt); José Ferreira 
(jmferreira@chalgarve.min-saude.pt); Helena Brito (mhbrito@chalgarve.min-saude.pt) 
 

Versão: 1 
Entrada em vigor:  
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A. MEDICINA INTERNA 

 
A.1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

 

  
A.2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 
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prioritário 

 

A.3.2 Prioritário 
 

 

A.3.3 Normal 
 

 
A.4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

Informação clínica, nomeadamente:  

A.4.1 nome;  

A.4.2 idade;  
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A.4.3 sexo; 

A.4.4 motivo de referenciação, justificado cronologicamente; 

A.4.5 antecedentes pessoais; 

A.4.6 antecedentes familiares; 

A.4.7 terapêutica efetuada. 

 
A.5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

A.5.1 Exames complementares de diagnóstico efetuados. 

 
A.6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

 

 

B. DOENÇAS AUTO-IMUNES 

 
B.1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

 

  
B.2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 
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prioritário 

 

B.3.2 Prioritário 
 

 

B.3.3 Normal 
 

 
B.4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

B.4.1 Dados gerais: nome, idade, sexo, antecedentes pessoais relevantes; 

B.4.2 Motivo da referenciação; 

B.4.3 Hipótese (s) de diagnóstico; 

B.4.4 Gravidade da situação (0-100); 

B.4.5 Terapêutica Atual; 

B.4.6 Tratamentos efetuados e resultados; 

B.4.7 Manifestações articulares: 

B.4.7.1 Duração das queixas (meses/ anos); 

B.4.7.2 Localização das dores (cervical, dorsal, lombar, ombro, cotovelos, punhos, 

metacarpofalângicas, interfalângicas, anca, joelhos, tíbio-társico, tarso, dedos dos pés, 

dor generalizada, outras); 
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B.4.7.3 Distribuição das queixas (simétricas/assimétricas); 

B.4.7.4. Ritmo (inflamatório/mecânico/misto); 

B.4.7.5 Dor em repouso noturno (sim/não); 

B.4.7.6 Duração de rigidez matinal (menos/mais de 30 minutos); 

B.4.7.7 Tumefação articular (ausente/óssea/elástica); 

B.4.7.8 Evolução no tempo (aditiva/migratória; recorrente/persistente); 

B.4.8 Manifestações extra-articulares (provavelmente relacionadas com doença reumática): 

Febre, perda de peso, adenopatias, parestesias, diminuição da fotossensibilidade, 

erupção cutânea, purpura, úlceras, queda de cabelo, aftas orais ou genitais, secura das 

mucosas, balanite, derrame pleural, pericardite, disfagia, edema dos membros 

inferiores e hipertensão arterial, outras. 

 
B.5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

B.5.1 Análises clínicas, nomeadamente: hemoglobina; leucócitos (neutrófilos %, linfócitos 

%); ácido úrico; fosfatase A; plaquetas; velocidade de sedimentação; AST; ALT; gGT; F. 

Reumatóide; Anti-CCP; 

B.5.2 Anticorpos antinucleares (identificar); 

B.5.3 Urina tipo II (normal/alterada); 

B.5.4 Rx das pequenas articulações afetadas; 

B.5.5 Outros exames relevantes. 

 
B.6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

 

 

 

C. DIABETES 

 
C.1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

Diabetes Mellitus. 

  
C.2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

C.2.1 Diabetes Mellitus já conhecida; 

C.2.2 Diabetes gestacional (DG) diagnosticada no primeiro trimestre ou às 24-28 semanas 

através de uma prova de Tolerância Oral à Glicose (PTGO) com 75 gr.; 

C.2.3 Algoritmo para o diagnóstico de diabetes na gravidez: 
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Fonte: Consensos “Diabetes Gestacional”; atualização 2016 (disponível em: http://www.spd.pt/images/consenso_dg_atualizacao2016.pdf).  
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prioritário 

 

C.3.2 Prioritário 
 

 

C.3.3 Normal 
 

 
C.4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

C.4.1 Dados pessoais: nome, idade, sexo; 

C.4.2 Tipo de diabetes; 

C.4.3 Motivo de referenciação; 

C.4.4 Antecedentes pessoais; 

C.4.5 Antecedentes familiares; 

C.4.6 Complicações cronicas: macroangiografia (discriminar); e microangiografia 

(descriminar); 

C.4.7 hipertensão; 

C.4.8 dislipidemia; 

C.4.9 terapêutica efetuada. 

 
C.5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

Análises clínicas incluindo: Hb A1c; microalbuminúria; clerence de creatinina. 

 
C.6 DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

 

 

1º trimestre glicémia em 
jejum

≥ 126 mg/dl

Tratar e seguir como 
diabetes prévia

< 126 mg/dl ≥ 92 mg/dl

Diagnosticar como DG

< 92mg/dl

PTGO às 24-28 
semanas

http://www.spd.pt/images/consenso_dg_atualizacao2016.pdf


 

  

 

Protocolo de referenciação clínica | Medicina Interna Página 5 de 10 
 

D. IMUNODEFICIÊNCIA 

 
D.1 PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

Vírus da Imunodeficiência Humana. 

  
D.2 CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

D.2.1 Utente com teste VIH positivo ou com resultado indeterminado ou duvidoso, 

independente do tipo de teste ou do local aonde tenha sido efetuado; 

D.2.2 Utente com diagnóstico prévio de infeção VIH positivo, seguido noutra instituição, que 

mudou a sua residência pela área do CHUA; 

D.2.3 Utente com diagnóstico prévio de infeção VIH positivo, já anteriormente seguido no 

CHUA ou outro hospital, que por qualquer motivo abandonou a consulta e deseja retomar 

seguimento; 

D.2.4 Companheiro(/a) em risco, de utente referido nos critérios 2.1, 2.2 e 2.3, com ou sem 

teste VIH prévio (preferencialmente deverá acompanhar utente à consulta, sem necessidade 

de outra referenciação); 

D.2.5 Utentes com exposição acidental ao VIH há menos de 72h, ocupacional ou não, devem 

ser encaminhados ao serviço de urgência. 

D.2.6 Não referenciar: 

Utente que apenas pretende fazer o teste VIH, por se considerar em risco, ou por outra 

qualquer razão; 

Utente com teste VIH negativo, que apresenta risco elevado de infeção pelo VIH deve 

ser referenciado a consulta de Profilaxia Pré Exposição ao VIH (PrEP) (norma 025/2017 

da Direção Geral da Saúde, atualizada em 16/5/2018); 

Qualquer outra doença aguda ou crónica deve se referenciada para a consulta de 

Medicina Interna (Unidade de Portimão) ou consulta de Infeciologia (Unidade de Faro).   
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A consulta de imunodeficiência será sempre 

muito prioritária, devendo ser efetuada nos 

7 dias seguintes à receção do pedido pela 

unidade hospitalar (Despacho n.º 13447-

C72015, publicado em DR 2ª série, nº228 de 

20/11/2015. 

D.3.2 Prioritário  

D.3.3 Normal 
 

 
D.4 INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

D.4.1 Dados pessoais: nome, idade, sexo; 

D.4.2 Informação clínica:  

D.4.2.1 tipo de diabetes; 
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D.4.2.2 motivo de referenciação; 

D.4.2.3 antecedentes pessoais; 

D.4.2.4 antecedentes familiares; 

D.4.2.5 terapêutica efetuada. 

 
D.5 DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) (sem critério de obrigatoriedade) 

D.5.1 Análises clínicas recentes (<12 meses); 

D.5.2 Exame imagiológicos (<12 meses); 

D.5.3 Se utente seguido noutra instituição, deverá ser facultada informação de clínica 

relativamente a seguimento prévio. 

 
D.6 DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR (sem critério de obrigatoriedade) 

D.6.1 Análises clínicas recentes (<12 meses); 

D.6.2 Exame imagiológicos (<12 meses);  

Nota: Teste confirmatório de VIH será efetuado na consulta hospitalar. 
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prioritário 

 

D.3.2 Prioritário 
 

 

D.3.3 Normal 
 

 

E. PATOLOGIA TIROIDEA 

 
E.1 PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

E.1.1 Patologia nodular tiroidea; 

E.1.2 Disfunção tiroidea; 

E.1.3 Outras doenças endócrinas. 

  
E.2 CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

E.2.1 Patologia nodular tiroidea, para exclusão de malignidade através da realização de 

estudo citológico: 

E.2.1.1 Nódulo >1cm de diâmetro em utente com eutiroidismo ou hipotiroidismo, sem 

estudo prévio sem citologia aspirativa; 

E.2.1.2 Nódulo >1cm de diâmetro em utente com hipertiroidismo, desde que não 

apresentem características de nódulos tóxicos, sem estudo prévio sem citologia 

aspirativa; 

E.2.1.3 Nódulo <1cm de diâmetro com características ecográficas sugestivas de 

malignidade, sem estudo prévio sem citologia aspirativa; 
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E.2.1.4 Nódulo já previamente estudados por citologia aspirativa, caso tenham 

apresentado um crescimento > a 1 cm, em relação à altura em que foi efetuada a 

citologia aspirativa; 

E.2.2 Disfunção tiroidea: 

E.2.2.1 Hipotiroidismo clínico de difícil controlo pelo médico assistente  

(após um diagnóstico de novo sugere-se início de tratamento com levotiroxina na dose 

de 25ug/dia, devendo a dose ser titulada mensalmente, enquanto aguarda consulta); 

E.2.2.2 Hipertiroidismo clínico e subclínico independente da etiologia  

(após um diagnóstico de novo sugere-se início de tratamento anti-tiroideu com 

metibasol 5mg 1 comp 2x/dia, enquanto aguarda consulta. Com exceção de mulheres 

em idade fértil ou grávidas cuja escolha deverá ser o propiltiouracilo 50mg 1 comp 

3x/dia);  

E.2.3 Outras doenças endócrinas: 

E.2.3.1 Disfunção e patologia nodular das paratiroides; 

E.2.3.2 Estudo de outras alterações do metabolismo fosfo-cálcio; 

E.2.3.3 Disfunção e patologia nodular da supra-renal; 

E.2.3.4 Disfunção e patologia nodular da hipófise. 
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E.3.2 Prioritário 
 

 

E.3.3 Normal 
 

 
E.4 INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

E.4.1 Dados pessoais (nome, idade, sexo); 

E.4.2 motivo de referenciação; 

E.4.3 antecedentes pessoais; 

E.4.4 antecedentes familiares; 

E.4.5 terapêutica efetuada. 

 
E.5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

E.5.1 Patologia nodular tiroidea: análises com função tiroidea e doseamento de Ac anti-

tiroglobulina e Ac anti-tiroperoxidase (<6 meses) e ecografia tiroideia (<6 meses); 

E.5.2 Disfunção tiroidea: 

E.5.2.1 Hipotiroidismo clínico: análises com função tiroidea e doseamento de Ac anti-

tiroglobulina e Ac anti-tiroperoxidase (<6 meses) e ecografia tiroideia (<6 meses); 

E.5.2.2 Hipertiroidismo clínico e subclínico: análises com função tiroidea e doseamento 

de Ac anti-tiroglobulina, Ac anti-tiroperoxidase e anti-receptor de TSH (TRABs) (<3 
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meses) e ecografia tiroideia (<6 meses). Se ecografia com tiroide nodular, os utentes de 

verão ser portadores de cintigrafia tiroideia; 

E.5.3 Outras doenças endócrinas: análises clínicas e exames de imagem relevantes e 

recentes. 

 
E.6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

E.6.1 Patologia nodular tiroidea: análises com função tiroidea e doseamento de Ac anti-

tiroglobulina e Ac anti-tiroperoxidase (<6 meses) e ecografia tiroideia (<6 meses);  

E.6.2 Disfunção tiroidea: 

E.6.2.1 Hipotiroidismo clínico: análises com função tiroidea e doseamento de Ac anti-

tiroglobulina e Ac anti-tiroperoxidase (<6 meses) e ecografia tiroideia (<6 meses); 

E.6.2.2 Hipertiroidismo clínico e subclínico: análises com função tiroidea e doseamento 

de Ac anti-tiroglobulina, Ac anti-tiroperoxidase e anti-receptor de TSH (TRABs) (<3 

meses) e ecografia tiroideia (<6 meses). Se ecografia com tiroide nodular, os utentes de 

verão ser portadores de Cintigrafia Tiroideia; 

E.6.3 Outras doenças endócrinas: análises clínicas e exames de imagem relevantes e 

recentes. 

 

F. HIPERTENSÃO 

 
F.1 PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

Hipertensão Arterial (HTA). 

  
F.2 CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

F.2.1 HTA de difícil controlo/ HTA refratária; 

F.2.2 Despiste de HTA secundária; 

F.2.3 HTA com repercussão de órgão alvo; 

F.2.4 HTA com manifestações clínicas ou alterações laboratoriais particulares; 

F.2.5 Dúvida diagnóstica.  
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) F.3.1 Muito 

prioritário 

 

F.3.2 Prioritário 
 

 

F.3.3 Normal 
 

 
F.4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

F.4.1 Dados gerais: nome, idade, sexo, história familiar de HTA, uso de contracetivos orais, 

duração da HTA em anos, valor de pressão arterial sistólica e diastólica, em mmHg; 
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F.4.2 Estratificação do risco cardiovascular: 

F.4.2.1 Diabetes mellitus tipo 1; 

F.4.2.2 Diabetes mellitus tipo 2; 

F.4.2.3 Dislipidemia; 

F.4.2.4 Hábitos tabágicos (UMAs); 

F.4.2.5 Obesidade; 

F.4.2.6 História familiar de Doença Cardio-Vascular (DCV); 

F.4.3 Envolvimento dos órgãos alvo e DCV clínica: 

F.4.3.1 Retinopatia hipertensiva; 

F.4.3.2 Doença renal; 

F.4.3.3 Cardiopatia (Hipertrofia Ventricular Esquerda, Doença Coronária Documentada, 

Insuficiência Cardíaca); 

F.4.3.4 Acidente Isquémico Transitório (AIT);  

F.4.3.5 Acidente Vascular Cerebral (inquémico/ hemorragico); 

F.4.3.6 Doença Carotídea;  

   F.4.3.7 Doença Arterial dos Membros Inferiores. 

F.4.4 Doenças associadas 

F.4.5 Terapêutica atual 

Medicamento P. Almoço Almoço Lanche Jantar Deitar 

      

      

 

F.4.6 História de alergias e reações adversas medicamentosas. 

 
F.5 DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

F.5.1 ECG; 

F.5.2 Ecografia renal/suprarrenal; 

F.5.3 Hemograma; 

F.5.4 Creatinina; 

F.5.5 Ionograma sérico; 

F.5.6 Glicémia e HbA 1c; 

F.5.7 Colesterol total; 

F.6.8 Urina tipo II; 

F.5.9 Microalbuminúria 

F.5.10 Doppler (Doença Carotídea). 

 
F.6 DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

F.6.1 ECG; 

F.6.2 Ecografia renal/suprarrenal; 

F.6.3 Hemograma; 

F.6.4 Creatinina; 
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F.6.5 Ionograma sérico; 

F.6.6 Glicémia e HbA 1c; 

F.6.7 Colesterol total; 

F.6.8 Urina tipo II; 

F.6.9 Microalbuminúria. 

 

NOTAS GERAIS ÀS VÁRIAS SUBCONSULTAS 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de 

resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem 

da seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 

profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, 

o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 

 



 

V F C H U A 

 

Protocolo de referenciação clínica entre a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve, EPE (CHUA) para acesso dos utentes com origem nos cuidados 
de saúde primários do Algarve, e de outros serviços da ARS, à primeira 
consulta de especialidade hospitalar no CHUA 
 

Serviço: Neurocirurgia 
Designação da consulta CTH: Neurocirurgia 

 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289 891 100 

Endereço de correio eletrónico: cromero@chalgarve.min-saude.pt 

 

Versão: 1 
Entrada em vigor:  

 

  
  Página 1 de 4 

1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

1.1 Patologia da coluna (exto escoliose e patologia do sacro, do foro de Ortopedia) 

1.2 Patologia cránio-encefálica. 

1.3 Patologia compressiva crónica de Nervos periféricos. 

 

NOTA: Doentes com dor axial de carácter mecânico não acompanhada de radiculopatia ou 

défices neurológicos não devem ser orientados para Neurocirurgia, exceto aqueles casos 

que cumpram critério para avaliação em Consulta de Neurocirurgia de Ambulatório (ver 

critérios de referenciação específicos). 

  
2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

2.1 Patologias a enviar diretamente ao Serviço de Urgência: 

2.1.1 Compressões medulares (traumáticas/neoplásicas/infeciosas); 

2.1.2 Patologia vascular (lesões hemorrágicas agudas e hemorragias subaracnoideias) 

2.1.3 Infeções do SNC, crânio e coluna vertebral; 

2.1.4 Fístulas de LCR; 

2.1.5 Hematomas subdurais; 

2.1.6 Patologias definidas como grau de referenciação prioritário, se clinicamente 

instáveis. 

2.1.7 Patologia degenerativa do ráquis com radiculopatia se tiverem deficit motor 

instalado ou alterações esfincterianas (a dor não é critério de urgência). 
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3.1 Muito 

prioritário 

3.1.1 Compressões medulares (traumáticas/ 

neoplásicas/ infeciosas); 

3.1.2 Patologia vascular (lesões hemorrágicas agudas e 

hemorragias subaracnoideias); 

3.1.3 Infecções do SNC, crânio e coluna vertebral; 

3.1.4 Fístulas de LCR; 

3.1.5 As patologias referidas no ponto “3.2 Prioritário” se 

clinicamente instáveis; 

3.1.6 Patologia degenerativa do ráquis com radiculopatia 

com deficit motor instalado ou alterações esfincterianas 

(a dor não é critério de urgência); 

3.1.7 Hematomas subdurais não enquadrados nos 

habituais TCE que obrigatoriamente são vistos no Serviço 

de Urgência. 

3.1.8 Neoplasias malignas 

3.2 Prioritário 

3.2.1 Neoplasias benignas; 

3.2.2 Hidrocefalias; 

3.2.3 Mielopatias (degenerativas/tumorais); 

3.2.4 Malformação arteriovenosa (MAV) ou aneurismas 

não rotos; 

3.2.5 Fraturas osteoporóticas recentes refratárias ao 

tratamento conservador (1 mês).  

3.3 Normal 

3.3.1 A restante patologia degenerativa do ráquis com 

compressão mielo-radicular ou instabilidade; 

3.3.2 Canal lombar estreito; 

3.3.3 Radiculopatias compressivas (por hérnias ou 

alterações degenerativas articulares e osteofitarias) que 

não cederam ao tratamento conservador por um 

período mínimo de três meses (entende-se por 

tratamento conservador: médico e fisioterapeuta). 

3.3.4 Síndromes compressivos periféricos (síndrome 

canal cárpico, síndrome canal cubital, etc.) confirmados 

por EMG 

 
4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

4.1 Informação clínica: História clínica, Antecedentes pessoais; Sintomas e o seu curso 

temporal; Presença/ausência de sinais neurológicos objetivos, MCD recentes adequados 

à especialidade (TAC, RMN, EMG); Tratamentos testados e a sua eficácia. 
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5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

TAC, RMN e/ou EMG recentes (6m anteriores ao pedido de consulta). 

 

NOTA: O Rx não é um MCD adequado à especialidade de Neurocirurgia por mostrar-se 

ineficaz em demonstrar a relação entre as estruturas esqueléticas e as neurológicas. 

 
6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

TAC, RMN e/ou EMG (se realizados fora do CHUA) e outros que ajudem no diagnóstico 

diferencial (exames da região coxo-femoral, etc) 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de resultados 

de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem da 

seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente foi 

referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de profissionais 

com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, o que dever 

ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso.  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 
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O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com as 

alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 

 



 

V F C H U A 

 

Protocolo de referenciação clínica entre a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 
EPE (CHUA) para acesso dos utentes com origem nos cuidados de saúde 
primários do Algarve, e de outros serviços da ARS, à primeira consulta de 
especialidade hospitalar no CHUA 
 

Serviço: Oftalmologia 
Designação da consulta CTH: Oftalmologia 
(unidades de Faro e de Portimão) 

 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289891100 extensão 23032 (unidade de Faro do CHUA) 
Endereço de correio eletrónico: mlares@chalgarve.min-saude.pt; 
filipe.isidro@chalgarve.min-saude.pt  

 

Versão: 1 
Entrada em vigor:  
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A. OFTALMOLOGIA | UNIDADE DE FARO 
 

A.1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

A.1.1 Estrabismo; A.1.2 Diabetes; A.1.3 Patologia Oncológica; A.1.4 Glaucoma;  

A.1.5 Ambliopia; A.1.6 Baixa Visão 

 

A.2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 
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A.3.1 Muito 

prioritário 

A.3.1.1 Perda súbita de visão; 

A.3.1.2 Olho(s) vermelho(s) doloroso; 

A.3.1.3 Leucocória em criança; 

A.3.2 Prioritário 

A.3.2.1 Estrabismo de aparecimento 

recente (< 3 meses) no adulto; 

A.3.2.2 Estrabismo de aparecimento 

recente (< 3 meses) na criança; 

A.3.2.3 “Olhos grandes” em criança 

acompanhada de epífora e/ou 

magalocornea; 

A.3.2.4 Diabéticos com perda visual grave, 

há mais de 3 meses; 
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A.3.2.5 Glaucomas 

A.3.2.1 Fotopsias acompanhadas de 

amputação de campo visual. 

A.3.3 Normal 

A.3.3.1 Baixa progressiva de visão (AV 

bilateral <5/10 com correção ou unilateral 

com correção <3/10); 

A.3.3.2 Diabéticos tipo 1 com mais de 5 

anos de diagnóstico; 

A.3.3.3 Diabéticos tipo 2 na altura do 

diagnóstico; 

A.3.3.4 Diabetes gestacional no 1.º 

trimestre ou anterior à concepção  

A.3.3.5 Metamorfopsias; 

A.3.3.6 Amputação do campo visual; 

A.3.3.7 Patologias da via lacrimal. 

 

A.4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

A.4.1 História clínica geral e oftalmológica; 

A.4.2 Queixas oftalmológicas;  

A.4.3 Acuidade visual com correção (imprescindível, se já utilizar); Tabela de SNELLEN 

A.4.4 Terapêuticas médicas e cirúrgicas.  

 

A.5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

 
 

A.6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

 

 

B. OFTALMOLOGIA | UNIDADE DE PORTIMÃO 

 
B.1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

B.1.1 Glaucoma; 

B.1.2 Doença Macular da Idade (DMI);  

B.1.3 Oclusões Vasculares; 

B.1.4 Patologia Oncológica;  

B.1.5 Ambliopia. 
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B.2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 
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B.3.1 Muito 

prioritário 

B.3.1.1 Situações agudas compatíveis 

com urgência oftalmológica. 

B.3.2 Prioritário 

B.3.2.1 Situações oftalmológicas agudas 

de evolução recente, identificadas como 

patologia do foro oftalmológico; 

B.3.2.2 Glaucoma;  

B.3.2.3 DMI; 

B.3.2.4 Oclusões Vasculares; 

B.3.2.5 Patologia Oncológica; 

B.3.2.6 Crianças com forte indício de 

ambliopia; 

B.3.2.7 Acuidades visuais < 2/10 

bilateralmente. 

B.3.3 Normal 

B.3.3.1 Consulta de refração;   

B.3.3.2 Patologias crónicas que tenham 

indicação para consulta de rotina. 

 
B.4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

Informação clínica relevante, nomeadamente:  

B.4.1 Descrição detalhada dos sintomas; 

B.4.2 Tempo de evolução da sintomatologia; 

B.4.3 Antecedentes relevantes; 

B.4.4 Acuidades visuais com correção refractiva ou buraco estenopeico.   

 
B.5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

 

 
B.6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

 

 

NOTAS GERAIS ÀS CONSULTAS DAS DUAS UNIDADES HOSPITALARES 

 

NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 
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 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de resultados 

de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem da 

seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 

NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente foi 

referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de profissionais 

com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, o que dever 

ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com as 

alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 
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médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA 

 



 

V F C H U A 

 

Protocolo de referenciação clínica entre a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve, EPE (CHUA) para acesso dos utentes com origem nos cuidados 
de saúde primários do Algarve, e de outros serviços da ARS, à primeira 
consulta de especialidade hospitalar no CHUA 
 

Serviço: Pneumologia 
Designação da consulta CTH: Pneumologia 
 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289891100 
Endereço de correio eletrónico: ubrito@chalgarve.min-saude.pt 
 

Versão: 1 
Entrada em vigor:  
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1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

1.1 Apneia de sono; 

1.2 Derrame pleural; 

1.3 Neoplasia do pulmão; 

1.4 Patologia respiratória (bronquiectasias, fibrose pulmonar, doença pulmonar crónica 

obstrutiva, asma, derrame pleural, insuficiência respiratória, micronódulos pulmonares, 

pneumonias). 

 
2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

Os constantes nos graus de prioridade 
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3.1 Muito 

prioritário 

3.1.1 Suspeita de neoplasia do pulmão (lesões >a 2cm, 

não incluindo micronódulos); 

3.1.2 Derrames pleurais que se refazem rapidamente. 

3.2 Prioritário 

3.2.1 Apneia de sono em indivíduos jovens com 

profissões de risco que podem colocar em risco a vida 

do próprio ou terceiros (ex.: motoristas, trabalho com 

máquinas, entre outros); 

3.2.2 Patologia respiratória com exacerbações 

frequentes e recurso à urgência (bronquiectasias, 

fibrose pulmonar, doença pulmonar crónica 

obstrutiva, asma, derrame pleural, insuficiência 

respiratória). 

3.3 Normal 
Patologia respiratória para estudo ou 

complementação do estudo (micronódulos 
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pulmonares, pneumonias, doença pulmonar crónica 

obstrutiva, asma, apneia de sono, entre outros). 

 
4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

Dados clínicos detalhados: 

4.1 Idade; 

4.2 Profissão; 

4.3 Carga tabágica; 

4.4 História clínica; 

4.5 Terapêuticas efetuadas; 

4.6 Outros dados relevantes. 

 
5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

5.1 Rx toráx PA e eventual perfil (pode ser substituído por TAC toráx); 

5.2 Hemograma e bioquímica básica (ureia, glicémia, creatinina, bilirrubinas, TGO, TGP, 

Fosfatase Alcalina, GGT, ionograma);  

5.3 Resultado de espirometria (se tiver sido pedido pelo médico de família); 

5.4 Sono: a) Escala de Epworth; b) se houver trazer estudo prévio do sono e/ou relatório 

com informação detalhada sobre o tipo de estudo, data do disgnóstico e grau de 

gravidade com IAH; c) se já utilizar aparelho, deverá fazer-se acompanhar do relatório 

da empresa com tipo de aparelho, parâmetros, tipo de máscara e acessórios, evolução, 

intercorrências, adesão e eficácia do tratamento; 

5.5 Neoplasia do pulmão: TAC toráx e abdominal superior; 

5.6 Micronódulos pulmonares: TAC tórax; 

5.7 Bronquiectasias, patologia do interstício pulmonar: TAC toráx de alta resolução. 

 
6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

6.1 Análises gerais que visam avaliar a situação do doente (se as trouxer evita a 

programação de novas consultas para essa avaliação, com duplicação de consultas e 

congestionamento dos doentes, mesmo que tenham sido realizadas há vários meses 

devem trazer, se for necessário novos ou mais específicos serão requisitados na 

consulta). 

6.2 TAC abdominal ajuda na abordagem diagnostica do doente (ao fazer TAC torácico faz 

logo o abdominal superior, que poupa tempo e melhora a eficácia).  

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de 
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resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem 

da seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 

profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, 

o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 
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Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
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1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

1.1 Doença mental grave (psicoses e perturbação afetiva bipolar); 

1.2 Outras patologias psiquiátricas com justificação da gravidade. 

 
2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

2.1 Utentes maiores de 18 anos; 

2.2 O pedido urgente só deve ser utilizado em situações justificadas (ex.: ideação suicida sem 

risco de suicídio, sintomatologia psicótica em fase aguda/subaguda); 

2.3 Não se aceita referenciação de quadros de alcoolismo e outros comportamentos aditivos 

(os quais devem ser referenciados ao SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências);  

2.4 As situações clínicas com risco de suicídio devem ser referenciadas ao Serviço de Urgência;  

2.5 Não se aceita referenciação de quadros depressivos e ansiosos com sintomas ligeiros ou 

moderados. 
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3.1 Muito 

prioritário 

 

3.2 Prioritário 
 

3.3 Normal 
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4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

4.1 Informação clínica sucinta, mas esclarecedora contemplando: 

4.1.1 História atual (indicando os sintomas e sinais, seu início e evolução, terapêuticas 

efetuadas com nome de fármacos, dosagens e tempo de tratamento);  

4.1.2 Antecedentes pessoais relevantes; 

4.1.3 Comorbilidades e as respetivas terapêuticas; 

4.2 Antecedentes Familiares relevantes (nomeadamente doenças na família que se possam 

relacionar com o quadro apresentado. 

 
5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

Resultados dos exames complementares de diagnóstico: 

5.1 Análises clínicas (hematologia, bioquímica com função hepática e renal, função tiroidea); 

5.2 ECG. 

 
6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de 

resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem 

da seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 



 

  

 

Protocolo de referenciação clínica | Psiquiatria - Consulta Geral Página 3 de 3 
 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 

profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, 

o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 
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Protocolo de referenciação clínica entre a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP (ARS) e o Centro Hospitalar Universitário do 
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Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289 891 253 (ext. 21004) 
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REUMATOLOGIA  

 
1. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 

1.1 Artrite inicial com mais de 6 semanas de evolução; 

1.2 Artrite em idade pediátrica;  

1.3 Artrites sistémicas: artrite reumatoide; espondilite anquilosante; artrite psoriática; 

artrites enteropáticas; artrites reativas; polimialgia reumática;  

1.4 Doenças inflamatórias do tecido conjuntivo: lúpus eritematoso sistémico; síndrome 

de Sjögren; polimiosite/ dermatomiosite e outras miopatias inflamatórias; esclerose 

sistémica; doença mista do tecido conjuntivo; etc.;  

1.5 Vasculites: doença de Behçet; arterite de células gigantes; vasculites associadas aos 

ANCA; poliarterite nodosa; púrpura de Henoch-Schönlein; arterite de Takayasu; 

1.6 Doenças osteometabólicas: osteoporose fraturária; osteoporose masculina ou de 

causa secundária não endocrinológica; doença óssea de Paget; osteomalacia; 

1.7 Doenças auto-inflamatórias do adulto e da criança: doença de Still; osteomielite 

crónica recorrente; etc. 

 

 
2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

2.1 Suspeita de artrite com duração superior a 6 semanas, sem traumatismo prévio, 

acompanhada ou não de outros sintomas; 

2.2 Raquialgia inflamatória – suspeitar se dor noturna ou após imobilização, rigidez 

matinal > 30 minutos, com duração ≥ 3 meses, idade de início < 45 anos, elevação de 

VS e/ou PCR; 

2.3 Sinais, sintomas ou indícios laboratoriais significativos de doença reumática 
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inflamatória por ex. rash malar, fotossensibilidade, fenómeno de Raynaud, sintomas 

secos, serosite não explicada, nefrite, espessamento cutâneo, miosite, aftose oro-

genital recorrente, velocidade de sedimentação e/ou proteína C reativa elevadas, etc. 

2.4 A referenciação à Consulta de Reumatologia pode ser feita em casos selecionados de: 

2.4.1 Osteoartrose (se características atípicas: doença erosiva; localização com opor 

ex. punho, tornozelo, ombro; início antes dos 50 anos; ou evolução 

rapidamente progressiva; 

2.4.2 Fibromialgia (em casos de dúvida diagnóstica); 

2.4.3 Artrites microcristalinas (gota úrica e pseudogota), se ineficácia/ intolerância 

terapêutica; 

2.4.4 Patologias periarticulares (se ineficácia terapêutica). 
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3.1 Muito prioritário 

3.1.1 Doenças reumáticas sistémicas com 

envolvimento de órgão major grave 

(p.e. nevrite ótica isquémica 

anterior, nefrite lúpica, isquémia 

crítica digital, etc.) 

3.1.2 Estas situações devem também ser 

referenciadas ao serviço de urgência 

3.2 Prioritário 

3.2.1 Doenças reumáticas sistémicas com 

envolvimento de órgão major 

moderado; 

3.2.2 Artrite com elevado grau de 

atividade ou com rápida destruição 

ou deformação articular;  

3.2.3 Artrite em idade pediátrica;  

3.2.4 Esclerose sistémica rapidamente 

progressiva;  

3.2.5 Arterite de células gigantes; 

3.2.6 Polimialgia reumática; 

3.2.7 Doença de Still do adulto. 

3.3 Normal 

Todas as outras situações não incluídas 

como prioritárias ou muito prioritárias e que 

obedeçam aos critérios de referenciação 

acima descritos. 

 
4. INFORMAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE CONSTAR NO PEDIDO DE CONSULTA [P1] 

(Alert® Referral) 

4.1 Descrição e duração dos sintomas;  

4.2 Se presença de sintomas articulares especificar a localização e ritmo da dor; 

4.3 Sintomas acompanhantes ou envolvimento de órgãos/ sistemas de órgãos; 

4.4 Exame clínico sumário, com destaque para presença ou não de tumefação articular; 
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4.5 Outros dados relevantes da doença atual; 

4.6 Dados importantes da história pessoal e familiar; 

4.7 Objetivo da consulta/ suspeita diagnóstica. 

 
5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 

PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

5.1 Exames complementares de diagnóstico (ECD), consoante hipótese de diagnóstico: 

5.1.1 Laboratoriais: hemograma; VS e PCR doseada; glicose; creatinina; AST; ALT; 
urina tipo 2; e outros de acordo com o contexto clínico (por ex. o fator 
reumatóide e o anti-CCP se suspeita de artrite); 

5.1.2 Exames imagiológicos considerados relevantes para o caso clínico, como 
radiografias das articulações afectadas;  

5.1.3 Osteodensitometria coluna lombar e fémur proximal, no caso das doenças 
osteometabólicas 

 

 
6. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES DE QUE O UTENTE DEVE SER 

PORTADOR 

Os mesmos referidos no ponto 5 quando não incluídos no pedido de consulta P1 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO ASSISTENTE DOS CSP/ ARS 

O médico assistente dos Cuidados de Saúde Primários deve: 

 preencher de forma correta e completa a justificação clínica que motivou a emissão do 

pedido de referenciação, incluindo a história clínica, a descrição dos tratamentos 

efetuados relevantes até à data de emissão do pedido e a eventual anexação de 

resultados de exames complementares de diagnóstico efetuados; 

 evitar o envio de pedidos para o mesmo utente e especialidade CTH; 

 garantir que os pedidos nos estados “Devolvido pelo Administrativo”, “Devolvido pelo 

Triador”, “Em criação” e “Novo” são analisados semanalmente e resolvidos em tempo; 

 garantir que o campo “morada” está preenchido com uma morada portuguesa; 

 garantir o preenchimento correto, entre outros, dos seguintes campos, que dependem 

da seleção de uma categoria, a qual deve ser feita da seguinte forma: 

o Sexo: selecionar “Feminino” ou “Masculino”; 

o Disponibilidade do número de utente do SNS: selecionar “Disponível” ou 

“Indisponível – Paciente estrangeiro”; 

o Tipo de contacto: selecionar “Casa”, “Casa (alternativo)” ou “Preferido”; 

o Morada principal: selecionar “Sim” ou “Não”. 

 
NOTAS ADICIONAIS AO MÉDICO TRIADOR DO CHUA 

O médico triador deve garantir que em caso de recusa: 

 A mesma é fundamentada em motivos clínicos, devidamente justificados e comunicados 

ao médico assistente através da aplicação informática em uso (CTH); 

 por ausência das condições técnicas exigidas para a especialidade para a qual o utente 

foi referenciado, nomeadamente por ausência de equipamento adequado ou de 
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profissionais com experiência específica para prestar assistência à situação apresentada, 

o que dever ser devidamente justificado e comunicado ao médico assistente através do 

preenchimento do campo próprio na aplicação informática em uso.  

A recusa pelo triador não pode ter por fundamento a falta de remessa de meios 

complementares de diagnóstico ou a insuficiência de informação clínica não referida no 

presente protocolo. 

O triador, no sentido de tornar o processo mais eficiente, pode fundamentar a recusa com 

as alíneas do presente protocolo, não necessitando, neste caso, de as descrever, devendo o 

médico que enviou o pedido consultar o respetivo protocolo, disponível nas páginas 

institucionais da ARS e do CHUA. 
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