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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: 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: 2020/12/23 
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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. 

 


