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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: Reumatologia 
Designação da consulta CTH: Reumatologia  
(doenças do foro reumatológico) 
 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289 891 253 (ext. 21004) 
Endereço de correio eletrónico: ecaldeira@chalgarve.min-saude.pt 
 

Versão: 1 
Entrada em vigor: 2020/12/23 
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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. 
 

 

 

 

 


