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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 Cirurgia Pediátrica 
Designação da consulta CTH: Cirurgia Pediátrica 

 
Para esclarecimento de dúvidas com o triador 
Contacto telefónico: 289 891 100 (Extensão: 17468) 
Endereço de correio eletrónico: rmurinello@chalgarve.min-saude.pt, 
sayres@chalgarve.min-saude.pt 

 
Versão: 1.1 
Entrada em vigor: 2022/09/12 
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1. ÂMBITO DA CONSULTA 
Patologia do foro cirúrgico em idade pediátrica, nomeadamente da cabeça e pescoço, da 
parede abdominal, dos aparelhos digestivo e urogenital, dos membros, da pele e anexos. 

 
2. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO 

2.1. Limites de idade: entre os 0 e os 17 anos e 364 dias 
2.2. Critério geográfico: Algarve e Baixo Alentejo 
2.3. Patologias conforme listagem constante no ponto 7 (patologias a referenciar), nas idades 
adequadas e respeitando as indicações mencionadas para referenciação, adaptadas a partir 
da norma da Direcção Geral de Saúde (Programa Nacional de saúde Infantil e Juvenil; 
www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-tipo-de-atuacao-em-saude-infantil-e-
juvenil.aspx). Nas situações em que não se menciona a idade de referenciação, a indicação 
será para orientar no momento do diagnóstico. 
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3.1 Muito 
prioritário 

3.1.1. Suspeita de patologia neoplásica 

3.1.2. Quadros agudos como abdómen ou 
escroto agudo devem ser orientados para 
o Serviço de Urgência 

3.2 Prioritário 

3.2.1. Hérnia inguinal com episódio(s) de 
encarceramento 

3.2.2. Malformações vasculares em caso 
de localizações críticas (p. ex. pálpebra) 

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

(Alert® Referral) 

4.1 História clínica com dados relevantes, quer familiares quer pessoais; 

4.2 Dados positivos da observação; 

4.3 Impressão diagnóstica, com explicitação clara do motivo da referenciação; 

4.4 Tratamentos ou intervenções realizadas previamente. 

 
5. DOCUMENTOS E OU EXAMES COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NO 
PEDIDO DE CONSULTA [P1] (Alert® Referral) 

Exames complementares, particularmente de imagem, quando justificados, nomeadamente 
ecografia em caso de quistos e/ou fístulas cervicais ou linfangiomas, telerradiografia na 
polidactilia. Em caso de lesões inespecíficas da pele, sugere-se envio de fotografia das 
mesmas. 

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

6.1. Boletim individual de saúde 

6.2. Informações escritas relativas a internamentos ou intervenções previamente realizadas 

 
7. PATOLOGIAS A REFERENCIAR À CONSULTA 
7.1. Cabeça e pescoço 

7.1.1. Quisto da cauda da sobrancelha 
7.1.2. Quisto de retenção (mucoso) ou rânula  
7.1.3. Freio sublingual curto (recém-nascido; em crianças mais velhas apenas em 
situação de limitação comprovada da mobilidade da língua) 
7.1.4. Apêndices ou tubérculos auriculares  
7.1.5. Fístula pré-auricular 
7.1.6. Orelhas aladas (após os 5 anos) 
7.1.7. Quisto ou fístula cervical (p. ex. branquial ou do canal tireoglosso) 
 

7.2. Parede abdominal e canal inguinal  
7.2.1. Hérnia umbilical (após os 5 anos) 
7.2.2. Patologia do canal onfalomesentérico (p. ex. persistência do úraco) 
7.2.3. Hérnia da linha branca/epigástrica 
7.2.4. Hidrocelo ou quisto do cordão espermático (após os 12 meses) 
7.2.5. Hérnia inguinal 
 

7.3. Aparelho digestivo  
7.3.1. Malformação anorectal 
7.3.2. Divertículo de Meckel 
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7.3.3. Quisto do mesentério ou outro quisto abdominal 
7.3.4. Litíase biliar (sintomática) 
7.3.5. Abcessos perianais de repetição (> 4 episódios) 
 

7.4. Aparelho urogenital  
7.4.1. Fimose (após os 8 anos; antes se história de ITU/Balanites de repetição) 
7.4.2. Freio curto do pénis (condicionando dor ou encurvamento na erecção) 
7.4.3. Hipospádias e outras malformações penianas 
7.4.4. Escroto vazio/criptorquidia (após os 6 meses) 
7.4.5. Varicocelo 
7.4.6. Malformações urológicas com ou sem hidronefrose (p. ex. obstrucção da junção 
pielo-ureteral ou vesico-ureteral e refluxo vesico-ureteral) 
7.4.7. Patologia anexial 
7.4.8. Hímen imperfurado 
7.4.9. Patologia vulvar (p. ex. hipertrofia dos pequenos lábios) 
 

7.5. Pele e anexos 
7.5.1. Nevus 
7.5.2. Quisto subcutâneo 
7.5.3. Quisto sacrococcígeo 
7.5.4. Onicocriptose 
7.5.5. Malformação vascular 
7.5.6. Linfangioma 
 

7.6. Membros (não inclui patologia do foro ortopédico) 
7.6.1. Polidactilia (após 6 meses) 
7.6.2. Dedo em gatilho 
7.6.3. Quisto sinovial (sintomático) 

 
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: 
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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. 

 


