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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: Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesidade 
Designação da consulta CTH: Cirurgia Geral - Obesidade 
 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 966143443 
Endereço de correio eletrónico: ctco@chalgarve.min-saude.pt 
 

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

 

3.
 G

RA
U

 D
E 

PR
IO

RI
D

A
D

E 

(id
en

tif
ic

ad
o 

co
m

o 
ur

ge
nt

e 
pe

lo
 m

éd
ic

o 
as

si
st

en
te

) 

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

 


