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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: 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 
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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. 
 


