PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROJETO
PROTOCOLOS
ORIENTADORES DE CONSULTAS E EXAMES
DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS

PROTOCOLOS
REVISADO EM AGOSTO/2019
(Disponibilizado em 14/08/2019)

Os Protocolos podem sofrer alterações. Favor verificar última atualização no link abaixo:
https://smspetropolis.net.br/documentos.html
http://www.pmp.intranet/ssa/

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

PREFEITO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Bernardo Rossi

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fabíola Heck

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Fátima Periquito Coelho

COORDENADORA GERAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Márcia Tânia Nascimento Silva

ORGANIZAÇÃO
Carla Lima
Gisele B. Elly

REVISADO EM JANEIRO/2019

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Agradecimentos

Meus sinceros agradecimentos a todos os colegas de trabalho que gentilmente
colaboraram na revisão desses protocolos acreditando que podemos fazer o melhor para
nosso Sistema Único de Saúde.
Márcia Tânia Nascimento Silva
·

Adriana de S. Thiago Papinutto

·

Adriana Duringer Jacques de Lima

·

Ana Lisa Gallagher

·

André Felipe Pinto Duarte

·

André Gustavo Pires de Carvalho

·

Antonio Luiz Chaves Gonçalves

·

Bruno KneippSindorf

·

Catia Regina Silva Pinto

·

Celly Miranda da Silva Salles

·

Claire Tesch

·

Cristina Whately

·

Eclison Souza do Amaral

·

Eduardo Luis Primo de Siqueira

·

Eliane Maria Felicetti

·

Elisa Pinto Guimarães

·

Francisco Garcia Miloski

·

Geraldo Rocha Castelas Pinheiro

·

Giane Damásio Carneiro de Aquino

·

Jeferson Freixo Guedes

·

José Francisco da Silva Vieira

·

Katia Mendes de Souza

·

Kayme Augusto Haack Mendonça

·

Laura Cristina Neves Simas

·

Laura Rita Alves da Rosa

·

Leonardo Pecoraro Costa

·

Liana Marlei Tanus

·

Luciana Teixeira Velloso

·

Madelon de Vasconcellos Filpo

·

Marcus Vinicius de Oliveira Pauseiro

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

·

Maria Celeste Coelho Silveira da Rosa

·

Maria Luiza Pellegrini Pires Fontanella

·

Marilda Soares da Cruz Ribeiro

·

Marilda Vargas

·

Mauro de Azevedo Karl

·

Michele Catarina de Mello Garcia

·

Miguel Koury Filho

·

Norma Pontes

·

Renata Bussade Pilar

·

Renata YurikoKaniquesOsako

·

Roberta Juliana Camara Lisboa

·

Telma Lima Martins

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Sumário
INTRODUÇÃO................................................................................................................................. 13
CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................... 14
1.1. PROTOCOLO DA ALERGOLOGIA ............................................................................................15
1.2. PROTOCOLO DA CARDIOLOGIA ............................................................................................17
1.3. PROTOCOLO DA CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA .........................................................22
1.4. PROTOCOLO DA CLÍNICA DA DOR CRÔNICA .........................................................................24
1.5. PROTOCOLODA DERMATOLOGIA .........................................................................................32
1.6. PROTOCOLO DA ENDOCRINOLOGIA .....................................................................................37
1.7. PROTOCOLODA GASTROENTEROLOGIA ...............................................................................40
1.8. PROTOCOLO DE INFECTOLOGIA ...........................................................................................45
1.9. PROTOCOLO DA MASTOLOGIA .............................................................................................46
1.10. PROTOCOLO DA NEFROLOGIA ............................................................................................47
1.11. PROTOCOLO DA NEUROLOGIA ...........................................................................................48
1.12. PROTOCOLO DA NEUROPEDIATRA .....................................................................................51
1.13. PROTOCOLO DAOFTALMOLOGIA .......................................................................................59
1.14. PROTOCOLO DA ORTOPEDIA ..............................................................................................61
1.15. PROTOCOLO DA OTORRINOLARINGOLOGIA.......................................................................63
1.16. PROTOCOLO DA PNEUMOLOGIA ........................................................................................66
1.17. PROTOCOLO DA PROCTOLOGIA .........................................................................................69
1.18. PROTOCOLO DA REUMATOLOGIA ......................................................................................73
1.19. PROTOCOLO DA UROLOGIA ...............................................................................................74
1.20. PROCOLOCO DA PSIQUIATRIA ................................................................................79
CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................... 87
2.1. BIOMETRIA ...........................................................................................................................88
2.2. BIÓPSIA DE PRÓSTATA..........................................................................................................88
2.3. CAMPIMETRIA ......................................................................................................................88

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

2.4. CINTILOGRAFIA .....................................................................................................................89
2.4.1

Cintilografia Do sistema Cardiovascular ...................................................................89

2.4.2

Cintilografiado Sistema Neurológico ........................................................................90

2.4.3

Cintilografia Dosistema Endócrino ...........................................................................91

2.4.4

Cintilografia Dosistema Digestivo .............................................................................92

2.4.5

Cintilografiade Fígado, Baço E Vias Biliares ..............................................................93

2.4.6

Cintilografia Dosistema Hematológico .....................................................................94

2.4.7

Cintilografia Dosistema Respiratório ........................................................................94

2.4.8

Cintilografia Renal ....................................................................................................95

2.4.9

Cintilografia Docorpo Inteiro ....................................................................................96

2.4.10

Cintilografia Das Articulações ...................................................................................97

2.4.11

Cintilografia Com Gálio 67 ........................................................................................98

2.4.12

Cintilografia Para Pesquisa De Diverticulite De Meckel ............................................99

2.4.13

Cintilografia Testicular (Bolsa Escrotal) ....................................................................99

2.4.14

Cintilografia Das Glândulas Lacrimais .....................................................................100

2.4.15

Mielocintilografia ...................................................................................................100

2.4.16

Linfocintilografia.....................................................................................................101

2.4.17

Cintilografia De Mama ............................................................................................101

2.4.18

Imunocintilografia ..................................................................................................102

2.5. COLONOSCOPIA..................................................................................................................102
2.6. DENSITOMETRIA OSSEA .....................................................................................................103
2.7. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO................................................................................104
2.8. ELETROCARDIOGRAMA ......................................................................................................109
2.9. ENDOSCOPIA ......................................................................................................................111
2.10. ESTUDO URODINÂMICO ...................................................................................................113
2.11. MAMOGRAFIA ..................................................................................................................114
2.12. MAPEAMENTO DE RETINA ...............................................................................................115
2.13. MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS) .........................................115
Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

2.14. MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) ................................116
2.15. RESSONÂNCIAMAGNÉTICA NUCLEAR...............................................................................117
2.15.1

Angioressonância ...................................................................................................117

2.15.2

Ressonância Magnética De Crânio E Encéfalo ........................................................118

2.15.3

Ressonância Magnética Nuclear De Mediastino ....................................................119

2.15.4

Ressonância Magnética Nuclear De Abdome .........................................................120

2.15.5

Ressonância Magnética Nuclear Dacoluna Vertebral .............................................121

2.15.6

Ressonância Magnética Nuclear De Articulações ...................................................122

2.15.7

Ressonância Magnética Nuclear De Pelve ..............................................................123

2.15.8

Enteroressonância Magnética Nuclear(Abdome/ Pelve) ........................................124

2.16. TESTEDE ESFORÇO OU ERGOMÉTRICO .............................................................................124
2.17. TOMOGRAFIA ...................................................................................................................125
2.17.1

Tomografia De Mediastino / Hemitorax .................................................................125

2.17.2

Tomografia De Crânio E Sela Turcica ......................................................................126

2.17.3

Tomografia De Tórax ..............................................................................................127

2.17.4

Tomografia De Coluna ............................................................................................128

2.17.5

Tomografia Dos Seios Da Face ................................................................................129

2.17.6

Tomografiado Abdome Superior ............................................................................130

2.17.7

Tomografia Da Pelve ..............................................................................................131

2.17.8

Tomografia De Articulações ...................................................................................132

2.17.9

Angiotomografia ....................................................................................................133

2.18. ULTRASSONOGRAFIA........................................................................................................133
2.18.1

Ultrassonografiade Mama ......................................................................................133

2.18.2

Ultrassonografiaabdominal Total ...........................................................................134

2.18.3

Ultrassonografiada Próstata Por Viaabdominal......................................................135

2.18.4

Ultrassonografiada Próstata Por Viaabdominal E Transretal ..................................135

2.18.5

Ultrassonografiado Aparelho Urinário ...................................................................136

2.18.6

Ultrassonografiado Hipocondrio Direito.................................................................137

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

2.18.7

ULTRASSONOGRAFIADAS ARTICULAÇÕES (Osteomuscular)...................................138

2.18.8

Ultrassonografiado Globo Ocular ...........................................................................139

2.18.9

Ultrassonografiatransfontanela..............................................................................139

2.18.10

Ultrassonografiado Tórax ..................................................................................140

2.18.11

Ultrassonografiada Bolsa Escrotal .....................................................................141

2.18.12

Ultrassonografiada Tireóide ..............................................................................142

2.18.13

Ultrassonografiapélvica Ginecológica ................................................................142

2.18.14

Ultrassonografiatransvaginal .............................................................................143

2.18.15

Ultrassonografia Obstétrica ...............................................................................144

2.18.16ultrassonografia Bi-Dimensional Com Ou Sem Doppler (Ecocardiograma) ...............145
2.18.17

Ultrassonografia Doppler Fluxo Obstetrico........................................................146

2.18.18

Ultrassonografia Obstétricacom Doppler Colorido ............................................146

2.18.19

Ultrassonografia Departes Moles ......................................................................147

2.19. URETROCISTOGRAFIA .......................................................................................................147
2.19.1

Uretrocistografia Miccional ....................................................................................147

2.20. UROGRAFIA ......................................................................................................................148
2.20.1

Urografiaexcretora .................................................................................................148

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 150
3.1. PROTOCOLO DA FISIOTERAPIA ...........................................................................................151
3.1.1. Traumato ortopedia/reumatologia .............................................................................151
3.1.2. Paralisia facial e/ou nervos periféricos ........................................................................151
3.1.3. Respiratório .................................................................................................................152
3.1.4. Disfunção do assoalho pélvico/incontinência urinária/fecal .......................................152
3.1.5. Oncologia ....................................................................................................................152
3.1.6. Cinesioterapia/idoso ...................................................................................................152
3.1.7. Diabetes/Tabagismo ....................................................................................................153
3.1.8. Neuropatia Infantil ......................................................................................................153
CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................. 154

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

4.1.

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

PROTOCOLO DA FONOAUDIOLOGIA ......................................................................155

4.1.2. Alterações da motricidade orofacial ............................................................................156
4.1.3. Alterações da audição .................................................................................................156
4.1.4. Alterações da voz ........................................................................................................157
4.1.5. Dificuldade nos processos de aprendizagem ...............................................................157
4.1.6. RN de risco ..................................................................................................................157
CAPÍTULO 5 .................................................................................................................................. 158
5.1.

PROTOCOLO DA NUTRIÇÃO ....................................................................................159

CAPÍTULO 6 .................................................................................................................................. 161
6.1. ENDODONTIA .....................................................................................................................162
6.2. PERIODONTIA .....................................................................................................................162
6.3. CIRURGIA ORAL MENOR (BUCOMAXILOFACIAL) ................................................................162
6.4. ESTOMATOLOGIA ...............................................................................................................163
6.5. PACIENTES ESPECIAIS .........................................................................................................163
6.6. RADIOLOGIA .......................................................................................................................164
CAPÍTULO 7 .................................................................................................................................. 165
7.1. PROTOCOLO DA PSICOLOGIA .............................................................................................165
REFERÊNCIAS ............................................................................................................................. 173
ANEXO I - ELETRONEUROMIOGRAFIA .......................................................................................175
ANEXO II – PROTOCOLO DO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO ..........................................................176
ANEXO III – EXAMES X FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO .............................................................179
ANEXO IV – SOLICITAÇÃO DE EXAME ........................................................................................181
ANEXO V – LAUDO PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (APAC)
..................................................................................................................................................182
ANEXO VI – REQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ................................................................183
ANEXO VII – GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA .....................................................184
ANEXO VIII – SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA (FRENTE E VERSO) ............................................185

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) nos dias atuais
consiste em desenvolver e aperfeiçoar instrumentos de gestão que auxiliem na regulação
da assistência e atenção a saúde.
A organização da rede de serviços de saúde e o planejamento das ações, muitas
vezes, ocorrem de forma fragmentada ou parcial, o que dificulta o estabelecimento de
referências pactuadas levando a barreiras físicas e burocráticas ao acesso da
população1, o que contraria a Lei 8080/90, que prevê atendimento universal, integral e
equânime a todos os cidadãos3.
Baseado em protocolos clínicos,diagnósticos e terapêuticos, que foram extraídos
de dados do ministério da saúde, de regiões que já implantaram e de especialistas que
trabalham com a realidade da rede pública de Petrópolis, foi confeccionado uma versão
preliminar para iniciarmos essa implantação.
Os pacientes são encaminhados para os especialistas por profissionais,
preferencialmente, da atenção básica que seguem esses protocolos específicos que
identificam a necessidade do encaminhamento. Feito isso, o profissional emite uma guia
de referência ou solicitação, por formulários específicos, com todos os dados dos
pacientes que serão agendados de acordo com as prioridades que se encontram nos
protocolos, visando otimizar o atendimento na rede pública.
Para ordenar o acesso organizando o fluxo dos pacientes às consultas
especializadas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos, é importante a orientação
através de Protocolos Clínicos locais ‘’com o objetivo de orientar médicos e pacientes
acerca de cuidados de saúde apropriados em circunstâncias clínicas específicas’’
(DENASUS, MS).
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CAPÍTULO 1

PROTOCOLOS DAS
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Márcia Tânia Nascimento Silva
Coordenadora da Média Complexidade
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1.1. PROTOCOLO DA ALERGOLOGIA

Motivos para encaminhamento:
1. Rinite Alérgica
2. Asma Alérgica
3. Conjuntivite Alérgica
4. Dermatite Atópica
5. Alergia à picada de insetos (prurigo estrófulo)
6. Urticária aguda / angioedema.
7. Alergia a medicamentos
8. Alergia alimentar
9. Dermatite de contato

1.1.1. Rinite Alérgica
História pessoal e familiar de alergia.


HDA: Correlacionar sintomas característicos com desencadeantes do meio
ambiente como: poeira domiciliar, animais domésticos, fungos, etc.



Exame físico: Citar achados significativos de atopia.



Exames: Hemograma completo.



Critério: P2

1.1.2. Asma Alérgica
História pessoal e familiar de alergia.


HDA: Correlacionar sintomas com desencadeantes do meio ambiente como:
poeira domiciliar, animais domésticos, fungos, etc.
Asma desencadeada por exercício.
Tosse variante de asma.



Exame físico: Citar achados significativos.
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Exames: Hemograma completo.



Critério:P2

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
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1.1.3. Conjuntivite Alérgica
História pessoal e familiar de alergia.


HDA: Correlacionar sintomas com fatores desencadeantes do meio ambiente
como poeira domiciliar, pelo de animais, uso de lentes de contato, medicamentos
tópicos, cosméticos, etc.



Exames: Hemograma completo.



Critério:P2

1.1.4. Dermatite Atópica
História pessoal e familiar de alergia.


HDA: Prurido cutâneo importante. Infecções cutâneas repetidas.



Exame físico: Localização típica das lesões. Xerose. Sinais de atopia.



Exames: Hemograma completo.



Critério:P2

1.1.5. Alergia à picada de insetos (prurigo estrófulo)


HDA: Relato de surgimento de lesões por picada de insetos, principalmente
mosquito, pernilongo e pulga. Prurido intenso.



Exame físico: Lesões ativas e cicatriciais. Localização típica das lesões.



Exames:Hemograma completo.



Critério: P2

1.1.6. Urticária Aguda / Angioedema.
História pessoal e familiar de alergia.
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HDA:Pesquisar relação causa/efeito principalmente para alimentos, insetos e
medicamentos. Frequência de aparecimento e duração das lesões.
Relacionar desencadeantes suspeitos.



Exame físico:Tipo e localização das lesões.



Critério:P1

1.1.7. Alergia a medicamentos
 HDA:Relato

de

urticária,

angioedema,

anafilaxia

associado

a

uso

de

medicamentos.
Descrever todos medicamentos usados e o tempo de uso.


Critério: P1

1.1.8. Alergia alimentar
História pessoal e familiar de alergia.


HDA:Correlacionar sintomas como: urticária, angioedema, diarréia, vômitos, dor
abdominal, rush cutâneo, anafilaxia com ingestão de alimentos.



Critério:P2

1.1.9. Dermatite de contato
Relacionar contactantes suspeitos.


Critério:P3

1.2. PROTOCOLO DA CARDIOLOGIA
Motivos para encaminhamento:
1. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle
2. Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)
3. Insuficiência Coronariana
4. Dor torácica/precordialgia
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5. Sopros/valvulopatias estabelecidas
6. Parecer cardiológico – pré-operatório
7. Miocardiopatias.
8. Arritmias

Obs: Todo paciente encaminhado para o especialista continua sob a responsabilidade do
médico que encaminhou e a ele deve retornar.
1.2.1. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle


HDA: Encaminhar os pacientes com HAS moderada ou severa, sem controle
clínico, associado com a presença de alterações em órgão-alvo ou aqueles com
comorbidades, devendo o médico que solicitar a avaliação justificar com clareza o
que deseja do encaminhamento.
Pacientes hipertensos, acima de 60 anos, independente de complicações,
devem ser encaminhados a pelo menos duas consultas anuais.

Observações: Pacientes com HAS de diagnóstico recente, leve, sem complicações
ou doenças associadas, deverão ser acompanhados pelo clínico ou generalista em
Unidade Básica de Saúde.


Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as
alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.)



Exames complementares necessários:Hemograma com plaquetas, glicemia de
jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos e creatinina, ácido úrico, sumário de
urina, uréia, sódio, potássio, eletrocardiograma (ECG) e radiografia de tórax.
Caso tenha feito outros exames, ex: Ecocardiograma (ECO), espirometria,
ultrassonografia de abdome, orientar o paciente a levar para a consulta.



Prioridade para a regulação:HAS severa com sinais de doenças associadas
descompensada (ICC, Diabetes Mellitus (DM), doenças vasculares periféricas,
doenças cérebro vascular (Acidente Isquêmico e Hemorrágico.), coronariopatias
(pós-cirurgia cardíaca), Insuficiência Renal Crônica (IRC)).



Prazo de espera: 15 dias para a 1ª consulta e 30 dias para o retorno.
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1.2.2. Insuficiência Cardíaca Congestiva


HDA: Encaminhar todos os pacientes de ICC.
Especificar os motivos de encaminhamento ao especialista, descrevendo os sinais
e sintomas que justifiquem o encaminhamento.



Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes da ausculta
cardiorrespiratória. Descrever a presença de dispnéia, visceromegalias e edema
de MMII.



Exames complementares necessários: Hemograma com plaquetas, glicemia de
jejum,

colesterol

total

e

frações,

triglicerídeos,

creatinina,

uréia,

potássio,radiografia do tórax e ECG. Caso tenha feito outros exames, tais como
ECO, esteira ergométrica, cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.


Prioridade para a regulação:ICC de difícil controlee/ou presença de doenças
associadas com sinais de descompensação (HAS, DM, IRC).



Prazo de espera: 07 dias para a 1ª consulta, 15 dias para o retorno.

ICC independente de classe, apresentando uma ou mais patologias
associadas: DM, obesidade, arritmia, IRC.


Prazo de espera: 15 dias para a 1ª consulta e 30 dias para o retorno.



Contrarreferência: Retornar ao nível secundário, mas com acompanhamento
mais frequente na UBS (com relatório do especialista).

1.2.3. Insuficiência Coronariana


HDA:Doenças Coronarianas (DC) estabelecida (pós-Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM), pós-revascularização do miocárdio, pós-angioplastia).



Prioridades para regulação: Dor torácica de início recente (em esforço ou
repouso).



Prazo de espera: 07 dias para 1ª consulta e 15 para a consulta de retorno.



Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença
visceromegalias importantes.
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Exames complementares necessários:Hemograma com plaquetas, glicemia de
jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia, sódio, potássio,
radiografia de tórax e ECG. Caso tenha feito outros exames tais como, ECO,
esteira ergométrica, dosagem de enzimas cardíacas ou cateterismo, orientar o
paciente a levar ao especialista.



Prioridade para a regulação:Pacientes pós-infarto, pós-revascularização e pósangioplastia.



Prazo de espera: 07 dias para a 1ª consulta e 15 dias para o retorno.

Angina estável


Prazo de espera: Até 30 dias (1ª consulta)

Obs: Angina Instável e Insuficiência Coronária Aguda (ICO), com suspeita de IAM,
são situações que requerem avaliação de urgência em serviço de cardiologia.

1.2.4. Dor torácica e precordialgia


HDA: Caracterizar a dor precordial se típica ou atípica, de acordo com os
sintomas descritos pelo paciente. Descrever a presença ou não de Diabetes
Mellitus, insuficiência renal, pneumopatia, obesidade, dislipidemias e tabagismo.



Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de
dispnéia, visceromegalias importantes e edema de MMII.



Exames complementares necessários:Hemograma com plaquetas, glicemia de
jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia, potássio,
radiografia de tórax e ECG.

Caso tenha feito outros exames tais como, ECO, esteira ergométrica, dosagem de
enzimas cardíacas ou cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.


Prioridade para a regulação:Dor torácica com características de angina estável.



Prazo de espera: 07 dias para a 1ª consulta e 15 dias para o retorno.

Obs: Angina Instável eInsuficiência Coronária Aguda (ICO) com suspeita de Infarto
Agudo do Miocárdio (IAM), são situações que requerem avaliação de urgência em
serviço de cardiologia.
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1.2.5. Sopros/valvulopatias estabelecidas


HDA: Encaminharos pacientes com diagnóstico de valvulopatia pré-estabelecida e
os pacientes com alterações de ausculta, excluindo causas clínicas como anemia.



Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de
dispnéia, cianose e visceromegalias importantes. Informar as características do
sopro.

Obs: Em crianças, se o sopro for observado durante episódio febril, reavaliar após
febre.


Exames complementares necessários:Caso tenha feito exames tais como,
radiografia de tórax, ECG, ECO, orientar o paciente a levar ao especialista.



Prioridade para a regulação:Pacientes com sinais de descompensação
cardíaca.



Prazo de espera: Até 30 dias para 1ª consulta e 15 dias para o retorno.

1.2.6. Parecer cardiológico – pré-operatório / avaliação do risco cirúrgico.
Paciente com indicação cirúrgica já confirmada será avaliado pelo cardiologista,
para realização do parecer.


Exames complementares necessários: Hemograma, coagulograma, glicemia
de jejum, uréia e creatinina, TGO e TGP, ECG e radiografia de tórax. Se existirem
outros exames específicos realizados (ECO, cateterismo), orientar o paciente a
levar ao especialista.



Prioridade para a regulação:Pacientes com indicação cirúrgica eletiva e de
grande porte.



Prazo de espera:Até 30 dias para 1ª consulta e 15 dias para o retorno.
1.2.7. Miocardiopatias



HDA:Informar a procedência do paciente, os antecedentes mórbidos importantes
e o tratamento realizado. Encaminhar os pacientes para esclarecimento
diagnóstico ou aqueles com sinais de descompensação cardíaca.



Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes e visceromegalias
importantes. Informar as características da ausculta cardíaca.
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Exames complementares: Caso tenha feito exames tais como, radiografia de
tórax, hemograma, ASLO, ECG, ECO, uréia, creatinina, potássio e sorologia para
chagas, orientar o paciente a levar ao especialista.



Prioridade para a regulação:Pacientes estáveis, sem sinais clínicos de
descompensação cardíaca.



Prazo de espera: Até 30 dias para a 1ª consulta e 15 dias para o retorno.

Obs: O paciente com sinais de descompensação cardíaca grave deve ser
encaminhado para o serviço de emergência cardiológica.

1.2.8. Arritmias


HDA: Encaminhar os pacientes com diagnóstico estabelecido de arritmia
cardíaca, síncope (ou pré-síncope) ou história de marcapasso permanente.



Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as
alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.)



Exames complementares necessários:Hemograma com plaquetas, glicemia de
jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, acido úrico, sumário de
urina, uréia, sódio e potássio.

Caso tenha feito outros exames comoeletrocadiograma (ECG), ecocardiograma
(ECO), radiografia de tórax, espirometria, ultrassonografia de abdome, orientar o
paciente a levar para a consulta.
O usuário deve levar à primeira consulta do especialista o ECG e radiografia.


Prioridade para a regulação:Pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca
ou insuficiência coronariana associada.



Prazo de espera: 15 dias para 1ª consulta e 07 dias para o retorno.

1.3. PROTOCOLO DA CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
Principais motivos de encaminhamento:
1. Varizes em membros inferiores
2. Úlceras de Pernas
3. Insuficiência Circulatória Arterial
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1.3.1 Varizes em membros inferiores


História clínica: História clínica sucinta, patologias associadas.



Exame físico: Relatar o exame clínico, inclusive caracterizando as varizes.



Exames complementares essenciais: Nenhum



Hipótese diagnóstica: Enumerar



Tratamento: Relatar os tratamentos até então empregados.



Motivo do encaminhamento: Citar o motivo do encaminhamento



Contrarreferência: Retornar à UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.

Obs: Varizes de membros inferiores: Não encaminhar pacientes jovens com
microvarizes ou para procedimentos estéticos que não são autorizados pelo SUS.

1.3.2


Úlceras de perna

História clínica:História sucinta, descrevendo a evolução e relatar as patologias
associadas.



Exame físico: Relatar os achados importantes.



Exames complementares essenciais: Cultura e antibiograma de secreção da
ferida,glicemia, hemograma, VDRL, triglicerídeos, colesterol e uréia. Orientar o
paciente a levar até o especialista o resultado dos demais exames já realizados.



Hipótese diagnóstica: Enumerar.



Tratamento: Descrever os tratamentos até então empregados.



Motivo do encaminhamento: Citar o motivo do encaminhamento.



Contrarreferência: Retorno à UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.

1.3.3 Insuficiência Circulatória Arterial


História clínica: História clínica sucinta contendo características do quadro,
presença de claudicação intermitente, alterações da perfusão periférica,
patologias associadas.



Exame físico: Relatar dados importantes, tais como referentes à palpação dos
pulsos.



Exames complementares essenciais: Glicemia, colesterol, triglicerídeos,
hemograma, VDRL eradiografia de coluna lombo-sacra.



Hipótese diagnóstica: Enumerar.
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Tratamento: Relatar os tratamentos até então empregados.



Motivo do encaminhamento: Citar o motivo do encaminhamento.



Contrarreferência: Retorno à UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.
Outros

motivos

importantes

frequentes

para

melhor

de

encaminhamento,

estabelecer

a

com

relação

comentários
referência

e

contrarreferência:Dor e edema em membros inferiores: antes de encaminhar ao
angiologista, excluir causas sistêmicas para edema. Para o encaminhamento,
solicitar radiografia de coluna lombo-sacra, glicemia, hemograma, colesterol,
triglicerídeos, anti-estreptolisina O e PCR. Informar a presença de doenças
associadas, principalmente hipertensão e diabetes, especificando o estado atual
de controle das mesmas.

1.4. PROTOCOLO DA CLÍNICA DA DOR CRÔNICA

Justificativa
A dor é “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com
dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano”, de acordo com a
Associação Internacional Para o Estudo da Dor. Normalmente, a dor aguda serve como
um aviso do sintoma de uma doença ou uma lesão que deve receber tratamento médico
próximo.
Por outro lado, a dor crônica é a dor que persiste ou se repete por mais de três
meses e, frequentemente, torna-se o único ou predominante problema clínico. Apresenta
um sofrimento emocional e incapacidade funcional, sendo multifatorial: biológico,
psicológico e social que contribuem para a síndrome de dor crônica. Dessa maneira
justifica uma avaliação para um diagnóstico específico, um tratamento especializado e
sua reabilitação.


A dor de cabeça crônica e a dor orofacial crônica são definidas como as dores
que ocorrem em pelo menos 50% dos dias durante pelo menos 3 meses.



A síndrome de fibromialgia é um quadro clínico de “dor generalizada crônica, de
11 dos 18 pontos sensíveis, por pelo menos 3 meses, acompanhada por
sintomas, como: perturbação do sono, fadiga, ansiedade e cefaléia”, descrita
pelo Colégio Americano de Reumatologia.



A dor musculoesquelética crônica surge a partir de doença que afeta osso(s),
articulação (ões), músculo(s), coluna vertebral ou relacionada com tecido(s)
mole(s). Pode ser tipicamente caracterizado por inflamação persistente local ou
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sistêmica, que pode ser devido a processo infeccioso, autoimune ou alterações
estruturais.


A dor pós-operatória crônica e a dor pós-traumática crônica se desenvolvem
após um procedimento cirúrgico ou uma lesão de tecidos (qualquer trauma e
incluindo a queimadura), no entanto persiste além do processo de resolução (ou
seja, por mais de três meses). Outras causas de dor precisam ser excluídas,
incluindo infecção, malignidade e outros ou a continuação do problema préexistente.



A dor visceral crônica é a dor persistente ou recorrente provenientes de órgãos
internos do corpo. É percebida nos tecidos somáticos da parede do corpo em
áreas que recebem a mesma inervação sensitiva como órgão interno na origem
do sintoma (dor visceral referida).



A dor oncológica crônica pode se apresentar pelo próprio câncer (tumor primário
e metástases) ou pelo seu tratamento, portanto, é necessária uma avaliação
criteriosa para distinguir a dor causada pelo câncer da dor causada pelo
tratamento do câncer ou de comorbidade.



A dor neuropática crônica é um quadro clínico onde a dor é causada por uma
lesão ou doença do sistema nervoso somatossensorial periférico ou central. O
sistema nervoso somatossensorial refere-se à informação sobre o corpo.
Alguns quadros álgicos podem ser controlados na Unidade Básica de Saúde
(UBS), como:

1. Cefaléias primárias crônicas
Iniciar tratamento e profilaxia por pelo menos três meses.
2. Dor generalizada primaria crônica
Com exames complementares normais.
Iniciar tratamento terapêutico (ginástica orientada e psicologia) e farmacológico
por pelo menos seis meses.
3. Dor crônica da neuropatia alcoólica
Iniciar tratamento farmacológico e terapia por pelo menos seis meses.
4. Dor crônica da neuropatia diabética
Iniciar tratamento farmacológico e terapia por pelo menos seis meses.

Todos os pacientes precisam ter garantido retorno para o médico que o
acompanha e o encaminhou, pois a Clínica da Dor é clínica de apoio e não deverá
permanecer com o paciente.
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1.4.1 Principais Dores Primárias Crônicas

Cefaléias Primárias Crônicas
Síndrome de cefaléias primárias crônicas;


Cefaléia tipo tensional crônica;



Enxaqueca crônica;



Cefaléias trigemino-autonômicas crônicas;



Cefaléia crônica por abuso medicamentoso;

Dores Orofaciais Primárias Crônicas


Dor facial persistente idiopática (ou dor facial atípica);



Neuralgia do facial (ou nevralgia do intermediário);



Neuralgia do trigêmeo (ou nevralgia do trigêmeo);



Neuralgia do glossofaríngeo (ou transtornos do nervo glossofaríngeo);



Neuralgia do occipital;



Síndrome de ardor bucal.

Dor Generalizada Primária Crônica


Fibromialgia (ou reumatismo muscular ou síndrome de dor difusa).

Dores Musculoesqueléticas Primárias Crônicas
Síndromes de dores regionais crônicas (ou dores miofasciais)


Torcicolo primário crônico;



Cervicalgia primária crônica;



Toracalgia primária crônica (ou dor de coluna torácica);



Lombalgia primária crônica (ou dor lombar baixa).

Síndromes de dores crônica da osteoartrose:


Espondiloartrose;



Osteoartrose do quadril;



Osteoartrose do joelho;

Síndrome de dor crônica da capsula articular do ombro


Capsulite adesiva do ombro (ou ombro congelado).
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Dores Pélvicas Primárias Crônicas
Síndrome de dores viscerais primárias crônicas


Síndrome do intestino irritável crônico;



Síndrome de dor vesical crônica (ou cistite intersticial crônica);

Síndrome de neuralgias pélvicas primárias crônicas


Neuralgia do pudendo;



Neuralgia do ílio-inguinal;



Neuralgia do ílio-hipogástrio;



Neuralgia do genitofemoral.

1.4.2 Principais Dores Secundárias Crônicas

Dor Orofacial Secundária Crônica


Dor

crônica

da

articulação

temporomandibular

(ou

transtornos

temporomandibular)

Dor Crônica da Neuropatia
Síndrome de dor crônica da neuropatia alcoólica:


Dor crônica da neuropatia alcoólica (ou polineuropatia alcoólica).

Síndrome de dor crônica da neuropatia diabética


Dor crônica da neuropatia diabética (ou mononeuropatia ou polineuropatia
diabética).

Dor Oncológica Crônica
Síndrome de dor crônica oncológica


Dor crônica secundária ao tumor (ou dor neuropática a tumoração).

Síndrome de dor crônica do tratamento oncológico


Dor crônica pós-quimioterapia (ou neuropatia pós-quimioterapia);



Dor crônica pós-radioterapia (ou neuropatia actínica).

Dor Pós-traumática Crônica
Síndromes de dores crônicas pós-fraturas ósseas
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Dor crônica pós-fratura de costela;



Dor crônica pós-fratura de esterno;



Dor crônica pós-fratura de vértebra;



Dor crônica pós-fratura do cóccix.

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Síndrome de dor crônica pós-ferimento de tecidos


Dor crônica pós-ferimento de tecidos.

Síndrome de dor crônica pós-queimadura


Dor crônica pós-queimadura.

Dor Pós-operatória Crônica
Síndrome de dor crônica pós-operatória de túnel do carpo


Dor crônica pós-operatória do túnel do carpo.

Síndrome de dor crônica pós-operatória do túnel do tarso


Dor crônica pós-operatória do túnel do tarso.

Síndrome de dor crônica pós-operatória no coto de amputação


Dor crônica no coto de amputação (ou neuroma em coto da amputação).

Síndromes de dores crônicas pós-operatórias da osteoartrose


Dor crônica pós-prótese do quadril;



Dor crônica pós-prótese do joelho;



Dor crônica pós-artrodese do tornozelo.

Síndromes de dores crônicas pós-operatórias de ombro


Dor crônica pós-prótese de ombro.

Síndromes de dores crônicas pós-operatórias de coluna vertebral


Dor crônica pós-artrodese;



Dor crônica pós-laminectomia.

Síndrome de dor crônica pós-operatória cardíaca


Dor crônica pós-esternotomia
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Síndromes de dores crônicas pós-operatórias torácicas


Dor crônica pós-toracotomia.

Síndromes de dores crônicas pós-operatórias oncológicas


Dor crônica pós-histerectomia;



Dor crônica pós-mastectomia.

Síndrome de dor crônica pós-operatória de mama


Dor crônica pós-operatória de mama.

Síndrome de dor crônica pós-operatória de útero


Dor crônica pós-operatória de útero.

Síndromes de dores crônicas pós-operatórias de hérnias


Dor crônica após herniorrafia inguinal;



Dor crônica após herniorrafia incisional.

Outras síndromes de dores crônicas pós-operatórias


Outras dores crônicas pós-operatórias.
1.4.1.3 Principais Dores Neuropáticas

Dores Neuropáticas Centrais Crônicas
Síndrome de dor crônica da distonia cervical


Dor crônica da distonia cervical (ou torcicolo espasmódico).

Síndrome de dor crônica da pós-lesão medular


Dor crônica da pós-lesão medular.

Síndrome de dor crônica da aracnoidite adesiva


Dor crônica da aracnoidite adesiva.

Síndrome de dor crônica pós-acidente vascular cerebral


Dor crônica pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Dores Neuropáticas Periféricas Crônicas
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Síndromes de dores regionais complexas


Tipo I - sem lesão nervosa - (ou algoneurodistrofia, distrofia simpática reflexa,
síndrome ombro-mão ou atrofia de Sudeck);



Tipo II - com lesão nervosa - (ou causalgia).

Síndrome de plexalgia braquial crônica


Plexalgia braquial crônica (ou transtornos do plexo braquial).

Síndrome de dor crônica do membro fantasma


Dor do membro fantasma (ou síndrome dolorosa do membro fantasma).

Síndrome de dor crônica de Reynaud


Dor crônica da síndrome de Reynaud (ou síndrome de Reynaud).

Síndrome de neuralgia pós-herpética crônica


Neuralgia pós-herpética (ou nevralgia pós-zoster).

Síndrome de neuralgia intercostal crônica


Neuralgia intercostal crônica (ou neuropatia intercostal)

Síndrome de neuralgia femorocutânea crônica


Neuralgia femorocutânea crônica (ou meralgia parestésica);



Síndrome de lombociatalgia crônica;



Lombocitalgia crônica (ou lumbago com ciática).

Síndrome de neuralgia ciática crônica


Neuralgia ciática crônica (ou ciática);



Síndrome de radiculalgia crônica;



Radiculalgia crônica (ou radiculopatia).

Dor Neuropática Mista Crônica
Síndrome de dor da avulsão do plexo braquial


Dor crônica da avulsão do plexo braquial.

Síndrome de dor crônica de difícil controle


Dor crônica de difícil controle (ou dor crônica intratável).
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Evidências clínicas e exames complementares
Os pacientes encaminhados à clínica de dor crônica precisam apresentar um
conteúdo descritivo mínimo de evidência clínica, tratamento prévio e atual.
Vale ainda lembrar que o paciente precisa ser orientado para levar, na primeira
consulta a clínica de dor crônica, o documento de referência com as evidencias clínicas e
motivo do encaminhamento, as receitas de todos os medicamentos que está utilizando e
os exames complementares realizados recentemente, conforme a síndrome de dor
crônica, por exemplo:


Laboratório



Hemograma completo



Glicemia de jejum



Hormônio estimulante da tireoide (THS) e tiroxina (T4) livre



Velocidade de hemossedimentação (VHS)



Proteína C reativa (PCR)



Fator reumatoide (FR)



Imagem



Radiografia



Tomografia computadorizada (tomografia)



Ressonância magnética nuclear (RMN)



Neurofisiológico



Eletroneuromiografia (ENMG)

Profissionais solicitantes:


Acupuntura



Cirurgia Bucomaxilo



Cirurgia Cardíaca



Cirurgia Geral



Cirurgia Oncológica



Cirurgia Plástica



Cirurgia Torácica



Cirurgia Vascular



Clínica Médica



Endocrinologia



Gastrenterologia



Ginecologia
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Medicina do Trabalho



Medicina Física e Reabilitação



Medicina Paliativa



Neurocirurgia



Neurologia



Oncologia



Ortopedia e Traumatologia



Ortopedia de Coluna



Ortopedia de Joelho



Ortopedia de Mão



Ortopedia de Ombro



Ortopedia de Pé



Ortopedia de Quadril



Proctologia



Psiquiatria (Centro de Atenção Psicossocial - CAPS)



Reumatologia



Urologia

Prioridade:
Não classificar prioridade, entendendo que todos com sintoma de dor são
prioridades.

1.5. PROTOCOLODA DERMATOLOGIA
Motivos para o encaminhamento:


Micoses



Prurido/Eczema



Dermatite de Contato



Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas



Herpes Zoster



Discromias (Vitiligo, Melasma)



Hanseníase



Urticária Crônica



Dermatoses Eritêmato-Escamosas (Psoríase, Líquen-Plano, Pitiríase Rosa)



Farmacodermias
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Buloses (Pêfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme)



Lesões ulceradas (leishmaniose)



Micoses profundas (lobomicoses, cromomicoses, Jorge-lobo, esporomicoses,
paracoccidioidomicose e tuberculose cutânea)



DSTs

Todo paciente encaminhado para o especialista continua sob a responsabilidade
do médico que encaminhou e a ele deve voltar.
Obs: Lembrar que os pacientes com lesões dermatológicas tratadas sem sucesso,
deverão suspender as medicações tópicas antes da consulta.

1.5.1 Micoses


HDA: Encaminhar os pacientes tratados clinicamente sem melhora das queixas
ou em casos de suspeita de micose profunda (cromomicose, lobomicose, etc),
descrevendo a história sucinta constando data do início, evolução e tratamento
instituído.



Exame físico:Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados
importantes.



Prioridade para a regulação:Pacientes com queixas, lesões sugestivas e com
resistência ao tratamento.



Prazo de espera: 15 dias.



Contrarreferência:Retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do
especialista.

1.5.2 Prurido / Eczema


HDA: Encaminhar pacientes com queixas de prurido de difícil resolução, já
afastadas possíveis causas orgânicas, de acordo com exame clínico. Ex: icterícia,
causa medicamentosa, etc.Encaminhar paciente com historia sucinta constando
início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, tratamentos
instituídos e exames complementares (se houver).



Exame físico:Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados
importantes.



Prioridade para a regulação:Pacientes com quadros extensos e/ou graves.
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Prazo de espera: 15 dias.



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário ou retorno à UBS para
acompanhamento com o relatório do especialista.

1.5.3 Dermatite de Contato


HDA: Encaminhar somente casos sem causas definidas. Referir data do início dos
sintomas, localização, fatores desencadeantes, frequência, intensidade das crises,
medidas de prevenção adotadas e tratamentos instituídos.



Exame físico: Descrever aspecto e localização da lesão.



Prioridade para a regulação:Pacientes com queixas e com lesões extensas e/ou
graves.



Prazo de espera: 30 dias.



Contrarreferência:Retornar a UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.

1.5.4


Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas

HDA:Encaminhar os pacientes com lesões sugestivas. Ex: lesões com história de
aumento progressivo, alteração das características iniciais (cor, aumento de
espessura, bordas irregulares), presença de prurido e / ou sangramento.



Exame físico: Descrever o aspecto, localização das lesões e presença de
linfonodos.



Prioridade para a regulação:Pacientes com suspeita de melanoma e
enfartamento ganglionar.



Prazo de espera: 15 dias. Em caso de suspeita de melanoma o prazo de espera
é de 07 dias.

1.5.5 Herpes Zoster


HDA:Encaminhar somentecasos graves com comprometimento do estado geral
ou pacientes imunodeprimidos.Informar tratamentos instituídos.



Exame físico:Descrever o aspecto das lesões.

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

34

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE



CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prazo de espera: 01 dia.

1.5.6

Discromias / Vitiligo



Prioridade para a regulação:Pacientes com suspeita clínica.



Prazo de espera: 30 dias.

1.5.7


Hanseníase

HDA:Encaminhar os pacientes que apresentem dificuldade de diagnóstico, lesões
extensas, resistência ao tratamento inicial ou complicações (comprometimento
neurológico e reações hansênicas). Informar tratamento instituído e reações.

Obs: Lembrar que o paciente portador de Hanseníase é um paciente com
necessidades de acompanhamento multidisciplinar, devendo ser encaminhado a
outras

especialidades

diante

da

necessidade,

como:

cirurgião

plástico,

oftalmologista, neurologista, psicólogo, entre outros.


Exame físico:Descrever o aspecto das lesões (tamanho, características e
localização) e exame dermatoneurológico (palpação, teste de sensibilidade).



Prioridade para a regulação:Pacientes com reação hansênica.



Prazo de espera:7 dias.

Obs: Em caso de reação hansênica, priorizar para atendimento em 24h.

1.5.8


Urticária Crônica

HDA: Encaminhar os pacientes com queixas de prurido e/ou placas pelo corpo,
com episódios de repetição e naqueles com quadros prolongados, sem melhora
com tratamentos realizados por mais de 90 dias. Relatar medidas de prevenção
adotadas.



Exame físico:Descrever o aspecto das lesões.



Prazo de espera: 30 dias.

1.5.9

DermatosesEritêmato- Escamosas (Psoríase,Ictioses, Líquen-Plano,
Pitiríase Rosa,).



HDA:Encaminhar paciente com quadro clínico sugestivo e relatar tratamentos
instituídos.



Prioridade para a regulação:Pacientes com quadros extensos.



Prazo de espera: 15 dias.
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1.5.10 Farmacodermias


HDA:Encaminhar os pacientes com queixas de lesões de pele, associadas ao uso
de medicações. Relatar frequência e intensidade das crises, descrevendo todos
os medicamentos usados e o tempo de uso.



Exame físico:Descrever o aspecto das lesões.



Prioridade para a regulação:Pacientes com queixas lesões na mucosa e
sintomas sistêmicos.



Prazo de espera: 15 dias.

1.5.11 Buloses (Pênfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme)


Prioridade para a regulação:Pacientes com quadro extenso e/ou com
comprometimento de mucosas.



Prazo de espera: 07 dias.

Obs: Em casos extensos e/ou com comprometimento de mucosas, priorizar
atendimento para 24h.

1.5.12 Lesões ulceradas (leishmaniose)


HDA:Encaminhar os pacientes com suspeita de lesões típicas de leishmaniose
(com bordas elevadas, endurecidas que não cicatrizam há mais de 30 dias,
mesmo instituído tratamento com antibioticoterapia).



Exame físico:Descrever o aspecto das lesões e evolução.



Prioridade para a regulação:Pacientes com queixas.



Prazo de espera:Até 15 dias.

1.5.13 DST (condiloma, DIP, úlcera genital)


HDA: Encaminhar pacientes com lesões sugestivas.



Exame físico: Descrever aspecto da lesão.



Prioridade para regulação: Pacientes com lesões graves e/ou extensas e/ou
gestantes.



Prazo de espera: 07 dias.

Obs: Em casos de DIP, priorizar o atendimento para 24h.
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Outros motivos frequentes de encaminhamento


Acne:Encaminhar com história sucinta, relatando os medicamentos empregados,
se for o caso, e enumerar as doenças de base.



Problemas estéticos(melasma, cicatrizes de acne): Evitar encaminhamento por
este motivo ao dermatologista, avaliando-se obviamente, o grau de repercussão
psicossocial do problema.



Exame de pele (carteira):Encaminhar ao especialista somente casos que
estejam estabelecidos no protocolo.

1.6. PROTOCOLO DA ENDOCRINOLOGIA
Principais Motivos para o Encaminhamento:
1. Diabetes Mellitus.
2. Tireopatias.
3. Obesidade.

1.6.1


Diabetes Mellitus

História clínica: Detalhar a história clínica, com definição do tempo de evolução,
agravos e complicações.



Exame físico: Descrever os achados importantes.



Exames complementares essenciais: Glicemia recente. Fundo de Olho e Urina
24hs anual. Encaminhar outros exames realizados pelo paciente.



Hipótese diagnóstica: Enumerar



Tratamento: Listar os tratamentos empregados previamente e a medicação em
uso.



Motivo do encaminhamento:
 Detalhar os motivos de encaminhamento ao especialista;
 Paciente em uso de insulina em dose otimizada (mais de uma unidade por
quilograma de peso); ou
 Insuficiência renal crônica (creatinina > 1,5 mg/dl para homem e > 1,4 mg/dl
para mulher); ou
 Retinopatia após Fundo de Olho
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 Paciente com DM tipo 1 (uso de insulina como medicação principal antes dos
40anos).(PACIENTE COM PROPRIDADE PARA ENCAMINHAMENTO)


Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter
 Resultado de exame de hemoglobina glicada, com data;
 Resultado de exame de creatinina sérica, com data;
 Insulina em uso (sim ou não), com dose e posologia;
 Outras medicações em uso, com dose e posologia;
 Peso do paciente em quilogramas (kg);
 Número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde



Contrarreferência: Retorno à UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.

Obs: Os pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 devem ser
encaminhados e permanecer em acompanhamento na endocrinologia. Quanto aos
pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2, apenas os casos com complicações e
acometimento de órgãos-alvo ou refratariedade com as medidas empregadas
deverão ser encaminhadas ao endocrinologista para avaliação.

1.6.2 Tireopatias


História clínica: Detalhar a história clínica com relato da evolução do quadro.



Exame físico: Descrever os achados importantes.



Exames complementares: TSH e T4 livre recentes. Encaminhar outros exames
realizados.



Hipótese diagnóstica: enumerar



Tratamento: Listar os tratamentos realizados previamente e os medicamentos
atualmente em uso.



Motivo do encaminhamento: Detalhar o motivo de encaminhamento e procura
do especialista (vide abaixo)



Contrarreferência: Retorno à UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.

Obs: A contrarreferência deverá informar a necessidade de controle na
endocrinologia e sua frequência nos casos de hipotireoidismo.

1.6.3 Obesidade
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História clínica: Relatar a história sucintamente, incluindo comorbidades
(HAS,DM, Hipotireoidismo,etc)



Exame físico: Relatar os achados importantes, incluindo peso e estatura recentes
(IMC).



Exames complementares: Glicemia de jejum, triglicerídeos e colesterol. Quando
suspeitar de hipotireoidismo, TSH e T4 livre.



Hipótese diagnóstica: Enumerar



Tratamento: Relatar dieta e tratamentos prévios, informando os medicamentos
em uso atualmente.



Motivo do encaminhamento: Detalhar os motivos de encaminhamento ao
especialista (ver abaixo).



Contrarreferência: Retorno à UBS para acompanhamento com relatório do
especialista.

Obs: Deve ser tratada na UBS, com orientações dietéticas e mudanças de estilo de
vida. Quando encaminhar, dizer o motivo e qual a orientação desejada.

Outros motivos frequentes de encaminhamento:


Alterações no crescimento: Encaminhar informando história sucinta, curva de
crescimento com acompanhamento de no mínimo 6 meses e duas medidas feita
pelo mesmo examinador e relato de peso/estatura atual e dos pais. Encaminhar
com resultado de EPF, hemograma, urina e radiografia de punho. Devem ser
encaminhados após afastar patologias mais comuns: parasitoses, anemia, ITU,
fator carencial / desnutrição, hipotireoidismo.



Telarca e pubarca precoces: História sucinta constando de descrição dos
caracteres sexuais secundários: pêlos, mamas, etc. Levar em conta que telarca e
pubarca após os 9 anos é considerado normal.



Disfunção de glândulas supra-renais: Qualquer paciente com suspeita deve ser
encaminhado, com história sucinta. A suspeita ocorrerá em presença de qualquer
dos sintomas seguintes: obesidade central, hiper ou hipotensão, hipertricose,
alopécia, estrias violáceas, hiperpigmentação de mucosas, amenorréia, anorexia,
astenia ou redução em pilificação do corpo.
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1.7. PROTOCOLODA GASTROENTEROLOGIA
Motivos para encaminhamento

1. Úlcera péptica
2. Gastrite atrófica diagnosticada
3. Pancreatite crônica
4. Cirrose hepática – Encaminhar ao Hepatologista
5. Doenças do refluxo gastro esofágico: Hérnia de Hiato, Esofagite de Refluxo
Esôfago de Barret
6. Doenças inflamatórias intestinais: Colite Ulcerativa, Doença de Crohn, e Síndrome
de Cólon Irritável
7. Hepatites crônicas – Encaminhar ao Hepatologista
8. Neoplasias
9. Polipose intestinal

1.7.1

Úlcera Péptica

Encaminhar os pacientes com gastrite não responsiva a tratamento, história de
neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de
sintomas, desconforto digestivo 2x/semana durante4 semanas.


Exames complementares necessários:Endoscopia digestiva alta (EDA) com
biópsia, pesquisa de H.pylori(anticorpos séricos, teste de urease)



Exame físico: Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal.



Prioridade para a regulação:Pacientes tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.7.2

Gastrite atrófica diagnosticada

Encaminhar paciente com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica,
história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas,
desconforto digestivo 2x/semana durante4 semanas.
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Exames complementares necessários:Endoscopia digestiva alta (EDA) com
biópsia, pesquisa de H.pylori(anticorpos séricos, teste de urease).



Exame físico:Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal.



Prioridade para a regulação:Pacientes tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.7.3

Pancreatite Crônica

Encaminhar pacientes com complicações.


Exames complementares necessários:Amilase, lípase, BTF, fosfatase alcalina
teste de tolerância à glicose, glicemia, TGO, TGP, gama GT, radiografia simples
abdominal, ultrassonografia abdominal e tomografia do órgão.



Exame físico:Dor abdominal em barra, dispepsia e vômito.



Prioridade para a regulação:Pacientes tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

Obs:Pacientes com complicações como pseudocistos e fístulas deverão ser
encaminhados para o cirurgião geral.
1.7.4

Cirrose Hepática – encaminhar ao Hepatologista

Todos os casos deverão ser encaminhados.


Exames

complementares

necessários:Sorologia

para

hepatite,

ferritina,

anticorpos antimitocondriais, anti-músculo liso, anti-KLM, FAN, CEA, alfafetoproteína, ultrassonografia de abdome, hemograma, TGO, TGP, EDA, gama
GT, BTF, amilase, glicemia, eletroforese de proteínas, colesterol, triglicérides e
coagulograma.


Exame físico:Estima-se que aproximadamente 40% dos pacientes com cirrose
são assintomáticos. Uma Vez que os sintomas se manifestem, o prognóstico é
severo.
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Os principais sintomas são anorexia, vômitos, fraqueza, icterícia, eritema palmar,
ginecomastia, hepatoesplenomegalia, ascite, hemorragia digestiva, anemia,
neuropatia periférica, hipertensão portal


Prioridade para a regulação:Todos os casos



Critério:P0



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário

1.7.5 Doenças do Refluxo Gastro Esofágico: Hérnia de Hiato, Esofagite de
Refluxo, Esôfago de Barret.
Encaminhar pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento
clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente
comprovado.
Obs:Pacientes com complicações como Esôfago de Barret, estenose, úlcera e
sangramento esofágico, deverão ser encaminhados para o cirurgião geral.


Exames

complementares

necessários:Endoscopia,

exame

radiológico

contrastado do esôfago, pHmetria e manometria esofágica.


Exame físico:A duração e frequência dos sintomas são informações importantes
que precisam ser sempre avaliadas e quantificadas.
Pacientes que apresentam sintomas com frequência mínima de 2x por semana, a
cerca de 4 a 8 semanas, devem ser considerados possíveis portadores de DRGE.
Existe evidente correlação entre o tempo de duração dos sintomas e aumento do
risco para o desenvolvimento do esôfago de Barrett e adenocarcinoma de
esôfago.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.7.6 Doenças Inflamatórias Intestinais: Colite ulcerativa, Doença de Crohn,
e Síndrome de Cólon Irritável
Motivos de encaminhamentos
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1. Diarréia crônica;
2. Dor abdominal com ou sem febre;
3. Manifestações extraintestinais;
4. Exames laboratoriais;


Diarréia crônica
Acompanhada de presença de sangue e/ou pus, sem melhora com tratamento
clínico com início há mais de um mês, despertar noturno.
Afastar uso de antibióticos recentes e/ou uso de anti-inflamatórios não
hormonais.
História familiar: Doença inflamatória intestinal, doença celíaca.

Afastar história clínica de:
 Síndrome do intestino irritável
 Infecção intestinal aguda bacteriana ou viral
 História familiar de câncer colorretal
Deverão estar negativos:
 Parasitológicos
 Coloração pela hematoxilina férrica
 Pesquisa sangue oculto


Dor abdominal
Acompanhada ou não de febre associada à diarreia crônica (mais de um mês).
Afastar abdome agudo clínico e/ou cirúrgico:
 Doenças gastroduodenais
- Úlceras pépticas, câncer gástrico
 Doenças pancreáticas/biliares
- Colecistite, cólica biliar, pancreatite, carcinoma pancreático
 Doenças intestinais
- Diverticulite, câncer colorretal, apendicite, tuberculose intestinal enterite
isquêmica
 Doenças ginecológicas
- Cistos ovarianos, anexite, abcesso tubo ovariano, prenhez ectópica,
endometriose



Manifestações extraintestinais
 Aftas recorrentes sem relação com uso de medicamentos e/ou
alimentação
 Artralgias: mono ou poliarticulares, espondilite anquilosante, osteoporose
 Dermatológicas: Eritema nodoso, pioderma gangrenoso
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 Oftalmológicas: Irites, uveites, episclerites


Exames

laboratoriais:

Hemograma

completo,

velocidade

de

hemossedimentação (VHS), proteína C reativa (PCR), ferro sérico, ferritina,
vitamina B12, proteínas total/frações, HIV, citomegalovírus IGM/IGG, TGO, TGP,
FA, gama GT, LDH, parasitológicos (Baermann-Moraes),coloração hematoxilina
férrica, pesquisa elementos anormais.
Ficam

excluídos

os

pacientes

que

entram

no

protocolo

para

encaminhamento da PROCTOLOGIA.

1.7.7 Hepatites crônicas – encaminhar ao Hepatologista
Encaminhar todos os pacientes com quadros de hepatite Crônica.


Exames

complementares

necessários:Hemograma, coagulograma, TGO,

TGP,gama GT, BTF


Hepatite A: anti-HAV IgM



Hepatite B: HbsAg, anti-HBc IgM, anti-HBe, anti-HBs



Hepatite C: anti-HCV, PCR para HCV no soro



Exame físico:Mal-estar, náuseas, vômitos, diarréia, febre, colúria e acolia fecal,
icterícia, hepatomegalia dolorosa, artrite, glomerulonefrite, poliartrite nodosa.



Prioridade para a regulação:Hepatite crônica



Critério:P1



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário

1.7.8 Neoplasias
Encaminhar pacientes com diagnóstico confirmado


Exames complementares necessários:EDA, colonoscopia, enema opaco e
ultrassonografia abdominal total



Exame físico: Emagrecimento, anorexia, anemia, icterícia, vômitos, dores
epigástricas, diarréia, constipação intestinal, presença de sangue oculto nas
fezes.



Prioridade para a regulação:Todos os casos
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Critério:P1



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário

1.7.9 Polipose Intestinal
Encaminhar todos os pacientes com diagnóstico e história familiar de polipose.


Anamnese: História de casos na família;



Exame físico:Observar lesões de pele e relatar exame retal.



Exames

complementares

necessários:Colonoscopia,

enema

opaco

e

ultrassonografiaabdominal total


Prioridade para a regulação:Todos os casos.



Critério: P2

1.8. PROTOCOLO DE INFECTOLOGIA
Motivos de encaminhamentos
1. Infecção Sexualmente Transmissível – IST;
2. Corrimento uretral e vaginal;
3. Lesões ulceradas genitais;
4. Sífilis;
5. Linfogranuloma venéreo;
6. HPV;
7. Síndrome ictérica;
8. Síndrome adenomegálica – febril e afebril (história clínica detalhada);
9. Síndromes exantemáticas;
10. Febre de origem obscura;
11. Blastomicose;
12. Esporotricose;
13. Após mordedura de gato, cachorro, jacaré, morcego, porco da índia e etc
14. Após acidentes com animais peçonhentos e tratados pelos locais de urgência
indicados.
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Exame físico: Sempre deverá ser realizado exame físico com queixas clínicas
adicionadas.

Observações importantes:
Em casos de acidentes com animais peçonhentos, após tratamento nos locais de
urgência indicados, encaminhar para o infectologistapoispode ocorrer infecções
graves.

1.9. PROTOCOLO DA MASTOLOGIA

Justificativas para encaminhamento
1. Câncer de mama (lesão suspeita);
2. Dor mamária;

Casos em que o médico discorde do laudo das imagens da mamografia e/ou casos que
ache necessário (encaminhar com justificativa).

1.9.1

Câncer de mama (suspeito)

Encaminhar todos os casos suspeitos


Exames complementares necessários:Mamografia recente e se necessário
ultrassonografia de mama



Exame físico:Citar os achados significativos



Prioridade para a regulação:Todos os casos suspeitos



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
1.9.2

Dor mamária

Encaminhar pacientes com dor mamária severa que afeta sua qualidade de vida
ou naquelas refratárias.


Exames complementares necessários:Mamografia recente e se necessário
ultrassonografia de mama.



Exame físico:Dor que interfere nas atividades diárias e na qualidade de vida, com
necessidade de uso frequente de medicamentos.
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Prioridade para a regulação:Todas as pacientes com dor mamária severa que
afeta sua qualidade de vida ou aquelas refratárias



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.10. PROTOCOLO DA NEFROLOGIA
Motivos Para Encaminhamento
1. Alteração de exame de urina
2. Edema a esclarecer com sedimento urinário alterado.
3. Lesão renal em Diabetes, Hipertensão, doenças reumatológicas e autoimune.
1.10.1 Alteração de exame de urina


HDA: Historia sucinta constando tempo de evolução, história pregressa e doenças
associadas.



Exame físico: Relatar os achados importantes, inclusive a medida da pressão
arterial e volume urinário.



Exames complementares necessários:Sumário de urina, uréia, creatinina >=
2,0 mg/dl, e glicemia de jejum, hemograma completo, colesterol total e frações,
triglicerídeos, microalbuminúria e creatinina urinária.



Prioridade para a regulação:Oligúria e/ou creatinina >= 2,0 mg/dl



Prazo de espera:7 dias

1.10.2 Edema a esclarecer com sedimento urinário alterado


HDA: Historia sucinta constando tempo de evolução, história pregressa e doenças
associadas.



Exame físico: Relatar os achados importantes, inclusive a medida da pressão
arterial



Exames complementares necessários:Sumário de urina I, uréia, creatinina, e
glicemia de jejum.



Prioridade para a regulação:Hematúria maciça, proteinúrianefrótica, anasarca.



Prazo de espera: 48 horas
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1.10.3 Lesão renal em diabetes, hipertensão, doenças reumatológicas e
auto- imunes


HDA: Historia sucinta constando tempo de evolução, história pregressa e doenças
associadas.



Exame físico: Relatar os achados importantes, inclusive a medida da pressão
arterial.



Exames complementares necessários:Sumário de urina I, uréia, creatinina, e
glicemia de jejum. Microalbuminúria e creatinina urinária.



Prioridade

para

a

regulação:Creatinina

>=

2,0

mg/dl,

hematúria,

proteinúrianefrótica


Prazo de espera: 7 dias.



Outros motivos frequentes de encaminhamento: Encaminhamento anual de
diabéticos e hipertensos, Hematúria, Infecções urinárias de repetição e Cálculo
Renal (encaminhar à urologia também).

1.11. PROTOCOLO DA NEUROLOGIA

Justificativas para o encaminhamento
1. Cefaléia.
2. Epilepsia, convulsões e desmaios.
3. Distúrbio de aprendizagem e retardo psicomotor.
4. Outros motivos para encaminhamentos.

1.11.1 Cefaléia
História sucinta informando localização, característica, evolução e patologias
associadas.


Exames complementares necessários: Orientar o paciente a levar os exames
que já possuir, tais como, radiografias (crânio, seios da face) e outros.
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Exame físico:relatar achados importantes e informar pressão arterial. Caso seja
realizado fundo de olho e encontrar papiledema, encaminhar sem exames para
avaliação neurocirúrgica de urgência.



Prioridade para regulação:Não há



Critério:P2



Contrarreferência:Retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do
especialista.

Obs.: Cefaléia de difícil controle associada a distúrbio do comportamento, convulsões
agravando progressivamente ou instalação súbita e constante, devem sempre ser
encaminhadas ao neurologista.

1.11.2 Epilepsia, Convulsão e Desmaios
Relato sucinto da história informando características, evolução, doenças
associadas (em especial diabetes) e possível hipoglicemia.


Exames complementares necessários: Orientar o paciente a levar os exames
que já possuir, tais como, radiografias (crânio, seios da face) e outros.



Exame físico:Relatar achados importantes.



Prioridade para Regulação:Pacientes com mais de uma crise em menos de 24h
e sem medicação.



Critério:P0



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, mas com acompanhamento
mais frequente na UBS com o relatório do especialista.

Obs.: Nos casos de convulsão febril em crianças deve se tratar o quadro de base e
depois encaminhar ao neurologista. Após avaliação pelo neurologista e confirmando o
diagnóstico de epilepsia, o retorno ao especialista deve ocorrer de seis em seis meses.
Caso a medicação termine antes do retorno do especialista e estando o paciente sob
controle a prescrição deverá ser mantida pelo médico da UBS até o retorno ao
Neurologista. Para tanto na receita deve constar sua validade de acordo com a data de
retorno ao especialista e estar preenchido o relatório de contrarreferência.

1.11.3 Distúrbio de Aprendizagem e Retardo Psicomotor
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História sucinta especificando qual o atraso do desenvolvimento neuropsíquico
que foi observado, qual o distúrbio do comportamento, o tempo de evolução e
dados sobre o parto e o primeiro ano de vida.


Exames complementares necessários: Não há.



Exame físico:Relatar achados importantes.



Prioridade para regulação:Não há



Critério:P3



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, mas com acompanhamento
mais frequente na UBS com o relatório do especialista.

1.11.4 Outros motivos frequentes de encaminhamento 

Hidrocefalia, Mielomeningocele e Crânioestenose
Sempre encaminhar ao neurocirurgião e não ao neurologista. Ao encaminhar
sempre relatar a história clínica e evolução, curva do Perímetro Cefálico (PC),
presença de déficit neurológico e formato do crânio. Radiografia de crânio se
houver suspeita de crânioestenose.



Nervosismo
Habitualmente, não há razão para encaminhar ao neurologista, exceto quando
presente sinais ou sintomas de lesão orgânica no SNC. Avaliar conforme o caso e
encaminhar a saúde mental.



Sequela de AVC
A prescrição e o acompanhamento de reabilitação fisioterápica devem ser feitos
pelo neurologista.
Mesmo a avaliação de déficit motores de sequelas de AVC ou trauma para fins de
obtenção de benefícios ou passe livre deve ser feita pelo neurologista.



Manifestações psicossomáticas
Manifestações orgânicas ou queixas subjetivas que compõe síndrome depressiva
ou ansiedade, verificar Protocolo da Psiquiatria, não devendo ser encaminhado ao
neurologista.
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1.12. PROTOCOLO DA NEUROPEDIATRA
Infantil: Até 12 anos incompletos,
Adolescentes: 13 anos incompletos até 19 anos incompletos

1

Justificativas para o encaminhamento

2

Atraso global do desenvolvimento (atraso na linguagem e atraso motor)

3

Cefaléia

4

Dificuldade de aprendizado

5

Distúrbios do movimento

6

Distúrbios do sono

7

Doenças desmielinizantes

8

Doenças metabólicas (erro inato do metabolismo)

9

Doenças neurodegenerativas

10 Doenças neuromusculares
11 Doenças vasculares encefálicas (após avaliação do neurocirurgião)
12 Encefalopatia Crônica Não Progressiva (“paralisia cerebral”)
13 Epilepsia, convulsão, síncope e equivalentes
14 Follow-up das infecções do sistema nervoso com sequela
15 Follow-up neonatal: prematuro, baixo peso, hipóxia periparto, sofrimento fetal,
hemorragias intracranianas, TORCHS
16 Follow-up dos traumas cranioencefálicos graves com ou sem sequela
17 Malformações cerebral e medular
18 Neuropatias
19 Síndromes medulares
20 Síndromes genéticas
21 Distúrbio do Espectro Autista (DEA)
22 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
23 Outros: Alteração do equilíbrio e da marcha, Diplopia, Nistagmo, Parestesias,
Tremores, Vertigem
24 Não neurológicos: Transtornos do comportamento, Hidrocefalia, Malformações
artério- venosas, tumores encefálicos

1.12.1 AtrasoGlobal do Desenvolvimento
História sucinta informando se o atraso é na linguagem, motor ou em ambos.
Descrição temporal. História Patológica Pregressa e do desenvolvimento neuroevolutivo.
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Exames complementares: Avaliação da acuidade auditiva e oftalmológica.



Exame físico: Relatar achados importantes.



Prioridade para regulação: Sem prioridade.



Critério: P3



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário, acompanhamento na UBS
mensal até os seis meses de vida, bimensal até 12 meses de vida, trimensal até
os 24 meses de vida e semestral ao longo do desenvolvimento. Acompanhamento
com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Obs: Solicitar aos responsáveis que levem resumo de alta da maternidade e o teste
do pezinho.

1.12.2 Cefaléia
História sucinta descritiva da dor, referenciando prejuízo das atividades diárias
que justifiquem a profilaxia, assim características evolutivas e patologias
associadas. História familiar.


Exames complementares: Tomografia de crânio (em caso de sinais de alerta)



Exame físico: Relatar achados importantes, medida da pressão arterial e fundo
de olho (se papiledema, encaminhar a emergência).



Prioridade para regulação: Pacientes com sinais de alerta.



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário e acompanhamento na UBS
com relatório do especialista.

Obs: Orientar preenchimento de diário da cefaléia

1.12.3 Dificuldade de Aprendizado
História sucinta com relato temporal do início dos sintomas e relato do
desenvolvimento neuroevolutivo.


Exames complementares: Avaliação da acuidade auditiva e oftalmológica.
Avaliação da escola.



Exame físico:Relatar achados importantes.



Prioridade para regulação: Não existe



Critério: P3



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário com acompanhamento na
UBS, e acompanhamento com fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.

Obs: Solicitar aos responsáveis que levem o resumo de alta da maternidade e o
teste do pezinho.
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1.12.4 Distúrbios do Movimento
História sucinta com relato temporal, características dos movimentos anormais,
possíveis fatores desencadeantes e história patológica pregressa e familiar.


Exames Complementares: Não existe.



Exame físico:Relatar achados importantes



Prioridade para regulação: Quadro agudo comprometendo as atividades diárias.



Critério: P1/P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento mais
frequente na UBS com relatório do especialista.
1.12.5 Distúrbios do Sono
História sucinta com relato temporal, especificando se possível a alteração do
sono.



Exames complementares: Não necessita.



Exame físico: Relatar achados importantes



Prioridade para regulação: Não existe



Critério: P3



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e acompanhamento com a psicologia.

Obs: Exclusão de causa obstrutiva pelo otorrino.

1.12.6 Doenças Desmielinizantes
História sucinta com relato temporal e hipótese diagnóstica. História patológica
pregressa.


Exames complementares: Orientar aos responsáveis que levem os exames que
já foram realizados ao diagnóstico.



Exame físico:Relatar achados importantes.



Prioridade para regulação:Não existe



Critério: P2



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário, com acompanhamento mais
frequente na UBS, acompanhamento com a psicologia e acompanhamento
terciário se necessário.
1.12.7 Doenças metabólicas
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História sucinta com relato temporal e evolutivo, dados sobre exames se
importantes e sobre história neonatal.


Exames complementares:Bioquímica, triagem sanguínea e urinária para erro
inato do metabolismo, amônia, lactato e gasometria venosa.



Exame físico: Relatar os achados importantes



Prioridade para regulação:Não existe



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento mais
frequente na UBS e acompanhamento nutricional.
Obs: Solicitar aos responsáveis que levem resumo de alta da maternidade e teste
do pezinho ampliado.
1.12.8 Doenças neurodegenerativas
História sucinta com relato temporal e evolutivo. História familiar.


Exames complementares: Orientar aos responsáveis a levarem os exames que
já foram realizados ao diagnóstico.



Exame físico: Relatar achados importantes.



Prioridade de regulação: Não existe



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento mais
frequente

na

UBS

e

acompanhamento

com

a

psicologia,

fisioterapia,

fonoaudiologia e terapia ocupacional.
1.12.9 Doenças neuromusculares
História sucinta com relato temporal e evolutivo. Historia familiar e do
desenvolvimento neuroevolutivo.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem os exames já realizados
ao diagnóstico.



Exame físico: Relatar achados importantes e indicar grupamento muscular mais
acometido.



Prioridade de regulação: Não existe



Critério: P3



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS,

acompanhamento

com

fisioterapia

e

terapia

ocupacional

e

acompanhamento terciário se necessário.

1.12.10 Doenças vasculares encefálicas
Encaminhamento pelo neurocirurgião, com exames já realizados ao diagnóstico.
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Prioridade de regulação: Não existe



Critério: P3



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário em acompanhamento junto
com o neurocirurgião e acompanhamento na UBS.
1.12.11 Encefalopatia Crônica Não Progressiva (“paralisia cerebral”)
História

sucinta

gestacional

e

periparto.

História

do

desenvolvimento

neuroevolutivo.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem os exames já realizados
ao diagnóstico.



Exame físico: Relatar achados importantes.



Prioridade de regulação:Menores de cinco anos.



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, acompanhamento na UBS e
acompanhamento com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

1.12.12 Epilepsia, convulsão, síncope e equivalentes
História sucinta com relato temporal e descrição específica dos eventos. História
familiar, gestacional e de parto.


Exames complementares: Orientar aos pais levarem os exames já realizados ao
diagnóstico.



Exame físico:Relatar achados importantes



Prioridade de regulação:Crianças com crises recorrentes em menos de 24horas
e sem medicação.



Critério: P1



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento mais
frequente na UBS com relatório do especialista.

1.12.13 Follow-up das infecções do sistema nervoso central com sequela
neurológica
Historia sucinta com relato temporal e evolutivo. Resumo de alta da internação
pela infecção do sistema nervoso central.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem os exames realizados no
período de internação e os de controle.



Exame físico:Relatar achados importantes, principalmente relacionados a
sequela.
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Prioridade de regulação:Não existe



Critério: P3



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e acompanhamento com fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia se
necessário.

1.12.14 Follow-up Neonatal
História sucinta com relato temporal e evolutivo. História gestacional e do parto.


Exames complementares: Orientar aos pais levarem os exames realizados no
período neonatal.



Exame físico: Relatar os achados importantes.



Prioridade de regulação:Não existe.



Critério: P1



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário, acompanhamento na UBS
mensal até os 6meses, bimensal até 12meses, trimensal até os 24meses e
semestral durante período de desenvolvimento.

Obs: Solicitar que os responsáveis levem o resumo de alta da maternidade.

1.12.15 Follow-up dos traumas cranioencefálicos com ou sem sequela
neurológica
História sucinta com relato temporal e evolutivo. Resumo de alta da internação
pelo trauma.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem os exames realizados no
período de internação e os de controle.



Exame físico:Relatar os achados importantes e aqueles relacionados asequela.



Prioridade de regulação: Não existe



Critério: P3



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e acompanhamento com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e
psicologia, se necessário.

1.12.16 Malformações cerebral e medular
História sucinta com relato temporal. Resumo de alta da maternidade.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem exames do período de
gestação.
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Exame físico:Relatar os achados importantes e aqueles relacionados à
malformação.



Prioridade de regulação:Associação com crise convulsiva sem controle.



Critério: P3



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e, acompanhamento com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
se necessário.
1.12.17 Neuropatias
História sucinta com relato temporal e evolutivo.



Exames complementares: Orientar aos pais a levarem os exames realizados.



Exame físico:Relatar os achados importantes.



Prioridade de regulação: Incapacitação aguda.



Critério: P1-P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário e nível terciário, com
acompanhamento na UBS e acompanhamento com

fisioterapia, terapia

ocupacional e fonoaudiologia, se necessário.
1.12.18 Síndromes Medulares
História sucinta com relato temporal e evolutivo. Resumo de alta da internação.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem os exames realizados.



Exame físico:Relatar os achados importantes.



Prioridade de regulação: Não existe



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e acompanhamento com fisioterapia e terapia ocupacional, se necessário.

1.12.19 Síndrome genéticas
História sucinta dos achados sindrômicos. Avaliação genética.


Exames complementares: Cariótipo



Exame físico: Relatar os achados importantes.



Prioridade de regulação: Não existe



Critério: P3



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e acompanhamento reabilitacional se necessário.
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1.12.20 Transtorno Invasivo do Desenvolvimento
História sucinta com relato temporal e evolutivo.


Exames complementares: Orientar aos pais a levarem exames realizados.



Exame físico: Relatar os achados importantes.



Prioridade de regulação: Menores de 5anos.



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário, com acompanhamento na
UBS e acompanhamento com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.

1.12.21 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
História sucinta com relato temporal e evolutivo, com avaliação da escola.


Exames complementares: Avaliação fonoaudiológica e psicológica, afim de
excluir distúrbios da linguagem e atrasos cognitivos.



Exame físico: Relatar achados importantes.



Prioridade de regulação:Não existe.



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário na UBS e acompanhamento
com fonoaudiologia e psicologia.

1.12.22 Outros
Encaminhar sempre qualquer alteração neurológica com história clínica temporal
e evolutiva. Dados relevantes da história familiar, gestacional e do parto.
Sempre descrevendo o motivo do encaminhamento e a questão a ser avaliada.

1.12.23 Condiçõespara

resolução

não

neurológicas

frequentemente

encaminhadas:


Hidrocefalia,
neurocirurgião,

mielomeningocele
se

necessário

e
o

craniossinostose:

próprio

fará

o

Encaminhar

ao

encaminhamento

ao

acompanhamento neuroevolutivo posteriormente.


Transtornos comportamentais: Encaminhar ao psiquiatra infantil.



Tumores do Sistema Nervoso Central: Encaminhar ao neurocirurgião, com os
exames realizados.
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1.13. PROTOCOLO DAOFTALMOLOGIA

Justificativas para o encaminhamento:

1.13.1 Dificuldade Visual
Encaminhar os pacientes com relato de: Déficit Visual ou queixas oculares como
prurido e lacrimejamento. Encaminhar relatório sucinto da história, citando
presença de outras patologias (diabetes e hipertensão).

Obs.: Os pacientes com queixa de déficit visual devem ser submetidos pelo médico
clínico ou outro profissional habilitado ao teste de Snellen(encaminhar aqueles com
acuidade visual menor que 20/40).


Exame físico: Citar a acuidade visual encontrada na tabela de Snellen e sinais
importantes da ectoscopia.



Prioridade para regulação: Priorizar pacientes entre 0 a 7 anos e com mais de
40 anos para consultas de 1ª. Vez.



Critério: P2



Contrarreferência: Retorno a UBS para acompanhamento com o relatório do
especialista.

1.12.2Cefaléia
Encaminhar os pacientes com cefaléia persistente, frontal (após período escolar
ou após esforços visuais), sem outras causas aparentes (ex: sinusite, inflamações
dentárias e enxaquecas).

Obs.: Cefaléia matinal ou no meio da noite não está relacionada a problemas oculares.
Pacientes com queixas agudas, de forte intensidade com sintomas associados, deverão
ser sempre encaminhados às urgências clínicas para avaliação inicial. Em caso suspeito
de meningite realizar a notificação compulsória.


Exame físico: aferição da acuidade visual pela tabela de Snellen. Encaminhar
pacientes com acuidade visual menor que 20/40.



Prioridade para regulação: Priorizar pacientes entre 0 a 7 anos e com mais de
40 anos para consultas de 1ª vez.
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Critério: P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contrarreferência.
1.12.3. Pacientes com Diabetes/Hipertensão.
Descrever história clínica, tempo de doença, níveis glicêmicos, medicações em
uso.



Exame físico: Relatar os achados importantes. Exames complementaresDiabetes: glicemia, triglicerídeos e colesterol (até 30 dias).
Para Diabetes e Hipertensão, o paciente deve levar ao especialista os exames e
relatórios oftalmológicos prévios.



Prioridade para regulação:Paciente diabético tipo 2 fundoscopia no momento do
diagnóstico e depois anual é para o tipo 1 após 5 anos do diagnóstico e depois
anual. Paciente hipertenso avaliação a critério da acuidade visual.



Critério:P1 para diabetes e P2 para hipertensão



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contrarreferência.
1.12.4. Inflamação Ocular
Encaminhar os pacientes com relato de baixa acuidade visual e dor. (Critérios de
gravidade). Descrever sobre tempo de evolução, uso de medicações, patologias.



Exame físico: Descrever presença de hiperemia, lacrimejamento, secreção.



Prioridade para regulação:Pacientes com dor e maior tempo de evolução.



Critério: P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contrarreferência.

1.12.5. Catarata
Encaminhar os Pacientes com faixa etária maior de 60 anos com queixa de baixa
progressiva da visão vista enevoada, embaçada, com piora da acuidade para
longe e melhora para perto. Também estão incluídos cataratas traumáticas e de
origem metabólica. Leucocoria (pupila esbranquiçada), independente da idade
pode ser um achado.


Exame físico:Citar os achados significativos e relatar a presença ou não de
leucocoria.
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Prioridade para regulação:Paciente de olho único, com insucesso no uso de
lentes corretivas.



Critério: P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.12.6. Glaucoma
Encaminhar pacientes com história familiar de glaucoma, já diagnosticados com
glaucoma, citando quais as medicações em uso, tempo do diagnóstico, data dos
últimos exames.


Exame físico:Se deambula com auxílio, amaurose ou baixa visual significativa.



Prioridade para regulação:Pacientes com história familiar, mesmo que
assintomático, acima de 35 anos.



Critério: P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contrarreferência.

1.12.7. Estrabismo
Encaminhar pacientes com desvio ocular com ou sem compensação do
estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico diferencial do torcicolo
congênito).


Exame físico:Citar o tipo de desvio, se já usa correção óptica, se já realizou
oclusão.



Prioridade para regulação:Menores de 7 anos.



Critério: P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contrarreferência.

Obs.: P3 – seriam as consultas para óculos e rotina de crianças assintomáticas com
triagem da acuidade visual pelo posto.

1.14. PROTOCOLO DA ORTOPEDIA

Justificativas para o encaminhamento
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1. Dores nas costas: cervicalgia, lombalgia.
2. Deformidades: MMII escoliose e cifose.
3. Dor localizada a esclarecer: articular, tendinites.
4. Sequela de fraturas.

1.14.1 Dores nas Costas: Cervicalgia, Lombalgia
Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes, que não
melhoram após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa,
localização, irradiação, duração e evolução.


Exames complementares necessários: Radiografia da área afetada em duas
incidências.



Exame físico:Citar os achados significativos.



Prioridade para regulação:Pacientes com queixas crônicas.



Critério:P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário.

1.14.2 Deformidades - MMII Cifose e Escoliose
Os casos de deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista
a partir de 6 meses de vida. A deformidade em progressão deve ser
acompanhada pelo ortopedista. Os casos de “pé torto” ou “pé plano rígido”
deverão ser encaminhados para diagnóstico.


Exames complementares necessários: Radiogafia da área afetada.



Exame físico:Descrever os achados importantes.



Prioridade para regulação:Prioridade para RN.



Critério:P3



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário.

1.14.3 Dor Localizada a Esclarecer – Articular/Tendinites
Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes, que não
melhoram após tratamento inicial, descrever presença ou não de dor ou limitação
a movimentação.
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Exames complementares necessários: Radiografia da área afetada em AP e
perfil.



Exame físico:Descrever a localização, presença ou não de dor ou limitação a
movimentação.



Prioridade para regulação:Limitação funcional



Critério: P2



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário.

1.14.4 Sequela de Fratura
Descrever

queixas,

localização,

duração,

evolução,

dor

e

limitação

a

movimentação. Relatar frequência e intensidade das crises.


Exames complementares necessários: Radiografia da área afetada em AP e
perfil.



Exame físico:Dor articular, algias ósseas, calcaneodinias, artrose de joelhos:
descrever a localização, presença de restrição ou dor a movimentação e presença
de sinais flogísticos. Encaminhar com radiografia da articulação acometida, em
duas incidências.



Prioridade para regulação:Pacientes com sequelas mais recentes.



Critério:P2



Contrarreferência: Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contrarreferência.

1.15. PROTOCOLO DA OTORRINOLARINGOLOGIA
Motivos para encaminhamento
1. Amigdalite crônica hipertrófica
2. Blastomas nasais e paranasais
3. Hipertrofia das adenóides
4. Laringite crônica
5. Otomastoidite crônica
6. Sinusites crônicas
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1.15.1 Amigdalite crônica hipertrófica
Encaminhar todos os casos cirúrgicos


Exames complementares necessários:Não há.



Exame físico:Distúrbios mecânicos (de deglutição) com maior ou menor
frequência de surtos febris.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.15.2 Blastomas nasais e paranasais
Encaminhar todos os casos


Exames

complementares

necessários:

Radiografia

simples

dos

seios

paranasais (incidências: mentonaso; fronto-naso; submentovértex e perfil),
tomografia dos seios paranasais (cortes axiais e coronais).


Exame físico:Obstrução nasal, episódios de sangramento nasal, rinorréia
purulenta, cefaléia frontal e/ou em projeção de outras cavidades paranasais,
diplopia e exoftalmia.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.15.3 Hipertrofia das adenóides
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Radiografia de perfil da nasofaringe
(boca aberta e fechada).



Observar na história e exame físico:A criança dorme de boca aberta, baba no
travesseiro, ronca e por vezes crises de apnéia noturna.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
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1.15.4 Laringite crônica
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários: Não há.



Observar na história e exame físico:Rouquidão permanente em maior ou menor
intensidade, com expectoração mucocatarral, sobretudo pela manhã.



Prioridade para a regulação:Casos tratados clinicamente e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.15.5 Otomastoidite crônica
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Tomografia dos ossos temporais (cortes
axiais e coronais).



Exame físico:Otorréia drenando pelo conduto auditivo externo de caráter
contínuo ou intermitente. Hipoacusia até surdez



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.15.6 Sinusites crônicas
Encaminhar todos os casos


Exames

complementares

necessários:Radiografia

simples

dos

seios

paranasais (incidências: mentonaso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell;
submentovértex ou posição axial de Hirtz e perfil), tomografia dos seios
paranasais (cortes axiais e coronais).


Exame físico:Paciente apresenta dor ao nível das cavidades afetadas e
eliminação pelo vestíbulo nasal ou pela rinofaringe, de exsudato oriundos do
interior dos seios afetados.
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Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério: P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.16. PROTOCOLO DA PNEUMOLOGIA

Justificativas para o encaminhamento
1. Dor torácica
2. Asma
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
4. Nódulo pulmonar
5. Pneumonia Adquirida na Comunidade
6. Tosse
7. Tuberculose Pulmonar

1.16.1 Dor Torácica
Relatar na HDA sintomas e sinais significativos


Exames complementares necessários:Radiografia de tórax PA e PE, ECG,
EDA



Exame físico:Identificar as principais causas da dor torácica



Prioridade para a regulação:Complicações ou risco de vida imediato



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.16.2 Asma
Historia de Asma persistente moderada e/ou acentuada ou grave


Exames complementares necessários:Radiografia de tórax (afastar outras
doenças), dos seios da face (sinusopatia), IgE (processo alérgico), espirometria,
EDA na suspeita de refluxo gastroesofágico, teste alérgico em casos
selecionados.
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Exame físico:Citar achados significativos



Prioridade para a regulação:Asma persistente moderada e/ou acentuada ou
grave



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
1.16.3 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
Encaminhar pacientes com dispnéia de esforço, tosse produtiva, DPOC estágios 3
e 4 radiografia de tórax PA e perfil; radiografia dos seios face alterados e
tomografia de tórax com suspeita de comprometimento intersticial.



Exames complementares necessários:Radiografia de tórax (afastar outras
doenças), radiografia dos seios da face (sinusopatia), hemograma completo
(aumento de hematócrito/ hemoglobina/ leucocitose), tomografia de tórax (em
casos especiais = Neo, bronquiectasias, bolhas, fibroses, etc.).



Exame físico:Citar achados significativos



Prioridade

para

regulação:Doença

descompensada

com

hipoxemia

e

insuficiência respiratória aguda (P0)


Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.16.4 Nódulo pulmonar
Encaminhar os pacientes com os seguintes sinais e sintomas:
 Radiografia de tórax recente alterado ou suspeito
 Tomografia de tórax alterado ou suspeito
 Casos indeterminados mesmo com exames complementares
 Nódulos alterados em seguimento radiológico ou radiografia prévia
 Nódulos espiculados, irregulares e/ou suspeitos


Exames complementares necessários:Radiografia de tórax PA e PE recentes e
tomografia de tórax em casos indeterminados
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Exame físico:Citar os achados significativos



Prioridade para regulação:Nódulo alterado em comparação a radiografia prévia
ou tomografia de tórax e/ou biópsia pulmonar alterada



Critério:P0



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário

1.16.5 Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)
Encaminhar os pacientes com os seguintes sinais e sintomas e exames:
 Radiografia de tórax PA e PE alterados
 Radiografia dos seios da face alterado (sinusopatia)
 Pneumonia arrastada, com possibilidade de outros diagnósticos
 Suspeita de neoplasia, obstrução brônquica, corpo estranho
 Empiema pleural, infecção multirresistente a antibióticos
 Pneumonia com hipoxemia, insuficiência respiratória


Exames complementares necessários:Radiografia de tórax, hemograma
completo, glicemia, pesquisa de BK no escarro em casos suspeitos, tomografia
de tórax na suspeita de Pneumocystiscariniiou imunocomprometidos.
Nos casos mais graves: uréia creatinina, eletrólitos, proteínas totais e HIV.



Exame físico:Citar os achados significativos.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e não compensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo

da

avaliação

o

usuário

poderá

ser

encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de
contrarreferência.

1.16.6 Tosse
Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes de tosse crônica
(duração maior que 8 semanas).


Exames complementares necessários: Radiografia de tórax,radiografia dos
seios da face ou tomografia dos seios da face e tomografia de tórax.



Exame físico:Citar os achados significativos.
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Prioridade para a regulação:Paciente tratado e descompensado com evolução
desfavorável



Critério:

P2

Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.6.7 Tuberculose pulmonar
Encaminhar os pacientes com queixas de tosse crônica, sudorese noturna,
adinamia e febre noturna, emagrecimento, escarro hemoptóico


Exames complementares necessários:BK de escarro com cultura positiva,
radiografia de tórax PA e PE, resultado de exame de PPD



Exame físico:Citar os achados significativos



Prioridade para a regulação:Paciente tratados e descompensados, e população
de maior risco (presídios, manicômios, abrigos e asilos)



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17. PROTOCOLO DA PROCTOLOGIA

Motivos para encaminhamento
1. Hemorróidas.
2. Abscesso Perianal.
3. Fissura Anal.
4. Fístula Anal.
5. Fístulas Anorretais.
6. Cisto Pilonidal.
7. Incontinência Anal.
8. DiverticuloseColônica.
9. Condiloma Acuminado.
10. Pólipos.
11. Neoplasias Colorretal.
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1.17.1 Hemorróidas
Encaminhar casos cirúrgicos de terceiro e quarto grau


Exames complementares necessários:Pré-operatórios.



Exame físico:Sangramento, sensação de corpo estranho, prolapso, dor anal ao
toque retal.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados e refratários



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.2 Abscesso Perianal
Encaminhar casos para drenagem


Exames complementares necessários:Pré-operatório.



Exame físico:Tumoração quente dolorosa, descarga purulenta, tenesmo,
toxemia, febre e toque retal.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.3 Fissura Anal
Encaminhar casos cirúrgicos.


Exames complementares necessários:Pré-operatório.



Exame físico:Dor anal, obstipação reflexógina, sangramento, plicoma e
constipação.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
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1.17.4 Fístula Anal
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Pré-operatório.



Exame físico:Dor anal e Secreção Purulenta (realizar exame proctológico).



Prioridade para a regulação:Todos os casos.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.5 Fístulas Anorretais
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Ultrassonografia transrretal.



Exame físico:Orifício fistuloso externo perianal com drenagem de secreção
purulenta, desconforto anorretal.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.6 Cisto Pilonidal
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários: Inspeção e palpação local, pesquisa de
orifícios fistulosos.



Exame físico:



Casos agudos: Nódulo doloroso na região sacrococcígea, abscesso local, febre,
dificuldade para sentar-se.



Casos Crônicos: Drenagem purulenta espontânea, trajeto fistuloso com OE,
secreção fétida.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P2.



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
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1.17.7 Incontinência Anal
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Ultrassonografia



Exame físico:Alteração das consistência das fezes, diminuição da capacidade
e/ou complacência retal, sensibilidade retal diminuída, lesão anatômica muscular,
denervação do assoalho pélvico, toque retal.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.8 DiverticuloseColônica
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Enema opaco, colonoscopia.

Obs:São herniações saculares da mucosa através das camadas musculares do
cólon.


Exame físico:Geralmente normal.



Prioridade para a regulação:Casos com complicações (infecção, sangramento).



Critério:P2

1.17.9 Condiloma Acuminado
Encaminhar pacientes com lesões sugestivas e não resolutivas a tratamentos
anteriores, pela rede básica.


Exames complementares necessários:Anatomopatológico positivo para HPV.



Exame físico:Verrugas, com superfície irregular, frequentemente múltipla, da cor
da pele, avermelhadas ou escuras, as grandes tem a forma de “couve-flor”



Prioridade para a regulação:Casos tratados clinicamente descompensados.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.10 Pólipos
Encaminhar todos os casos
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Exames complementares necessários: Marcadores tumorais, pesquisa de
sangue oculto nas fezes, transito intestinal.



Exame físico:Geralmente não causam sintomas e só são descobertos quando é
realizada a colonoscopia.



Prioridade para a regulação: Sangramento.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.17.11 Neoplasias Colorretal
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários: Radiografia simples, ultrassonografia,
tomografia, CEA, alfafetoproteína, CA19,9.



Exame físico:Sangramento retal, constipação, diarréia, dor abdominal, anemia,
sangue oculto nas fezes, perda de peso.



Prioridade para a regulação:Todos os casos.



Critério:P1



Contrarreferência: Permanecer no nível secundário.

1.18. PROTOCOLO DA REUMATOLOGIA

Critérios

segundo

Sociedade

Brasileira

de

Reumatologia, específico

para

Petrópolis-RJ

1. Dor articular acompanhada de sinais de processo inflamatórios (edema, rubor,
calor e rigidez matinal prolongada >30 minutos), por mais de 6 semanas. Nesse
contexto, a presença de alterações laboratoriais compatíveis com a inflamação
(VHS e/ou PCR aumentados) corrobora, fortemente, o possível diagnóstico de
uma doença articular inflamatória de caráter progressivo.

2. Presença de dor articular, com ou sem inflamação, acompanhada de sinais ou
sintomas sistêmicos (febre, emagrecimento, anemia, olho seco/ olho vermelho,
dispnéia/dor pleurítica, lesão mucocutânea, queixa neurológica, alterações
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intestinais e/ou geniturinárias, de início recente). Também, nesse contexto, a
presença de alterações laboratoriais compatíveis com inflamação (VHS e/ou PCR
aumentados) corrobora, fortemente, colagenose, vasculite, infecção ou outra
doença sistêmica com comprometimento articular.

3. Pacientes com baixa massa óssea, em especial com história de fratura
osteoporótica (baixo impacto).
Obs: Não havendo muitos reumatologistas na rede, não deveriam ser encaminhados
casos menos complexos (tendinites/bursites, fibromialgia ou osteoartrite).

1.19. PROTOCOLO DA UROLOGIA
Motivos para encaminhamento

1. Litíase renal
2. Obstrução do trato urinário
3. Hematúria a esclarecer
4. Neoplasias de bexiga
5. Neoplasias de rins
6. Hiperplasia e neoplasia da próstata
7. Uretríte
8. Epididimite
9. Prostatite
10. Hidrocele
11. Varicocele
12. Fimose
13. Condiloma Peniano
1.19.1 Litíase renal
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Urina I, radiografia simples de abdome,
ultrassonografia de rins e vias urinárias, uréia, creatinina, cálcio, fósforo.



Exame físico:Quando do tipo coraliforme na pelve renal associa-se com
infecções urinárias de repetição. Cólica nefrética, com irradiação para a virilha, às
vezes com náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e cristais em excesso na urina I.
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Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.19.2 Obstrução do trato urinário
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Urina I, uréia, creatinina, urografia
excretoraultrassonografia dos rins e vias urinárias e tomografia.



Exame físico:Citar os achados significativos.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Depende do diagnóstico

1.19.3 Hematúria à esclarecer
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Urina I, radiografia simples de abdome,
ultrassonografia dos rins e vias urinárias e exames hematológicos.



Exame físico:Presença de sangue na urina



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Depende do diagnóstico

1.19.4 Neoplasias de bexiga
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Urina I, ultrassonografia dos rins e vias
urinárias.



Exame físico:Hematúria



Prioridade para a regulação:Todos os casos



Critério:P1
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Contrarreferência:Permanecer no nível secundário

1.19.5 Neoplasias de rins
Encaminhar todos os casos.


Exames complementares necessários:Ultrassonografia renal, tomografia da
pelve e bexiga, urina I



Exame físico:Hematúria, dor no flanco, emagrecimento, massa palpável no flanco
(esta tríade só ocorre em 10% dos casos)



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados.



Critério:P1



Contrarreferência:Permanecer no nível secundário

1.19.6 Hiperplasia e neoplasia da próstata
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Toque retal em todos os casos,
ultrassonografia, PSA, urina



Exame físico:Gotejamento pós-miccional, dificuldade para urinar, mictúria,
incontinência urinária, hematúria.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Depende do diagnóstico

1.19.7 Uretrite
Encaminhar casos de uretrite crônica


Exames complementares necessários:Bacterioscopia de secreção, urina I,
cultura



Exame físico:Secreção uretral, purulenta ou mucosa, disúria.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
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1.19.8 Epididimite
Encaminhar epididimite crônica


Exames

complementares

necessários:Cultura

de

secreção

uretral,

bacterioscopia


Exame físico:Dor testicular unilateral de início agudo com edema e febre.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério:P2



Contrarreferência: Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.19.9 Prostatite
Encaminhar os casos de prostatite crônica.


Exames complementares necessários:Cultura de urina



Exame físico:Disúria, dor após micção, dor para ejacular.



Prioridade para a regulação:Casos tratados e descompensados



Critério: P1



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.19.10 Hidrocele
Encaminhar todos os casos


Exames

complementares

necessários:Ultrassonografia,

hemograma,

coagulograma


Exame físico:Citar achados significativos



Prioridade para a regulação:Casos cirúrgicos.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
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1.19.11 Varicocele
Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Não há



Exame físico:Citar os achados significativos



Prioridade para a regulação:Casos cirúrgicos.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.19.12

Fimose

Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Hemograma e coagulograma



Exame físico:Citar os achados significativos



Prioridade para a regulação:Casos cirúrgicos.



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.

1.19.13

Condiloma Peniano

Encaminhar todos os casos


Exames complementares necessários:Não há



Exame físico:Citar os achados significativos



Prioridade para a regulação:Todos os casos



Critério:P2



Contrarreferência:Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado
a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência.
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1.20. PROCOLOCO DA PSIQUIATRIA

Critérios, segundo o MI-GAP Manual de Intervenções para transtornos mentais,
neurológicos e por uso de álcool e outras drogas na rede de atenção básica à saúde,
OMS.
Motivos para o encaminhamento:


Sintomas de depressão com dificuldade em desempenhar suas atividades
habituais.



Distorções do pensamento e da percepção, emoções inadequadas ou a de
expressão reduzida. Discurso incoerente ou irrelevante, delírios, alucinações,
isolamento, agitação, comportamento desorganizado.



Humor exaltado, expansivo ou irritado; Atividade aumentada, inquietação,
excitação; Verborragia (fala excessiva); Perda das inibições sociais normais;
Redução da necessidade de dormir; Aumento excessivo da autoestima;
Distraibilidade; Aumento da energia sexual ou desinibição sexual.



As deficiências da persistência e da atenção APENAS se forem excessivas para a
idade e a inteligência da criança ou do adolescente e afetarem seu funcionamento
ou aprendizagem normal. Os problemas comportamentais característico devem
ter início antes dos 6 anos de idade, com duração com mais de seis meses e não
se limitar apenas a um ambiente.



Conduta antissocial, agressiva ou desafiadora repetida ou persistentes de
adolescentes, mais graves que travessuras habituais ou rebeldia, tiverem duração
superior a no mínimo seis meses, forem inapropriadas para o nível de
desenvolvimento.



Dependência alcoólica grave (história prévia de síndrome de abstinência grave,
convulsões ou delirium) ou doenças físicas ou mentais graves concomitantes ou
não disponha de adequado apoio social.



Dependências de: maconha ou de estimulantes, opióides e benzodiazepínicos.



Autoagressão e tentativa de suicídio.

1.20.1 Sintomas

depressão

com

dificuldade

em

desempenhar

suas

atividades habituais.
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História clínica sucinta, uma história das queixas atuais, da história pregressa e da
história familiar, conforme o caso.



Exame físico geral.



Avalie, maneje ou encaminhe, qualquer condição médica concomitante, conforme
o caso.



Avalie os problemas psicossociais, com atenção às questões passadas e
presentes, as circunstâncias habitacionais e financeiras, e qualquer outro tópico
estressante.



Se estiver colocando em risco a própria vida ou a de terceiros encaminhar para a
avaliação na urgência e emergência psiquiátrica;



Se precisar de maior suporte que o nível ambulatorial encaminhar para avaliação
nos Centros de Atenção Psicossocial;



Se faz uso abusivo de álcool e outras drogas encaminhar ao CAPS AD III.



Prioridade para regulação: Gestantes, puérperas, crianças, adolescentes e
idosos.



Critério: P1



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.

1.20.2 Distorções do pensamento e da percepção, emoções inadequadas ou
a de expressão reduzida. Discurso incoerente ou irrelevante, delírios,
alucinações, isolamento, agitação, comportamento desorganizado.


Histórico quanto ao início dos sintomas, se houve anteriores, pormenores de
tratamento prévio ou atual.



Exame físico geral.



Avaliar a necessidade em encaminhar para avaliação na urgência e emergência
psiquiátrica do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp.



Se já possuir histórico de internações psiquiátricas e não for caso de urgência e
emergência, encaminhar ao CAPS adulto, seja do Centro ou Itaipava, de acordo
com a residência do usuário ou ao CAPSi, se menor de idade.



Se faz uso nocivo de álcool e outras drogas, encaminhar ao CAPS AD III.



Prioridade para regulação:Não estiver em uso regular da medicação psicótica.



Critério: P1



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.
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1.20.3 Humor exaltado, expansivo ou irritado; Atividade aumentada,
inquietação, excitação; Verborragia (fala excessiva); Perda das
inibições sociais normais; Redução da necessidade de dormir;
Aumento excessivo da autoestima; Distraibilidade; Aumento da
energia sexual ou desinibição sexual.


Histórico quanto ao início dos sintomas, se houve anteriores, pormenores de
tratamento prévio ou atual.



Exame físico geral.



Avaliar a necessidade em encaminhar para avaliação na urgência e emergência
psiquiátrica do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (estiver colocando em risco
a si e a terceiros).



Se já possuir histórico de internações psiquiátricas e não for caso de urgência e
emergência, encaminhar ao CAPS adulto, seja do Centro ou Itaipava, de acordo
com a residência do usuário e se menor ao CAPSi.



Se faz uso abusivo de álcool e outras drogas encaminhar ao CAPS AD III



Prioridade para regulação: Não estiver em uso regular da medicação para
estabilizar o humor. Gestantes, puérperas, menor de 18 anos.



Critério:P1



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.

1.20.4 As deficiências da persistência e da atenção APENAS se forem
excessivas para a idade e a inteligência da criança ou do adolescente
e afetarem seu funcionamento ou aprendizagem normal. Os
problemas comportamentais característico devem ter início antes dos
6 anos de idade, com duração com mais de seis meses e não se
limitar apenas a um ambiente.


Exclua doenças ou outras condições prioritárias que potencialmente possam
causar transtornos comportamentais (ex: hipertireoidismo, depressão ou uso de
álcool e drogas)



História clinica sucinta, uma história do comportamento há pelo menosseis meses
e história familiar, conforme o caso.



Exame físico geral
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Encaminhar se intervenções psicossociais falharem e a criança tiver mais de 6
anos.



Prioridade para a regulação: Por se tratar de crianças e adolescentes, todos são
prioridade.



Critério: P1



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.
1.20.5 Conduta

antissocial,

agressiva

ou

desafiadora

repetida

ou

persistentes de adolescentes mais graves que travessuras habituais
ou rebeldia, tiverem duração superior a no mínimo seis meses, forem
inapropriadas para o nível de desenvolvimento e não forem apenas
uma

resposta

a

graves

estressores

sociais,

familiares

ou

educacionais.


Exclua doenças ou outras condições prioritárias que potencialmente possam
causar transtornos comportamentais (ex: hipertireoidismo, depressão ou uso de
álcool e drogas).



História clinica sucinta, uma história do comportamento há pelo menos a seis
meses e história familiar, conforme o caso.



Exame físico geral



Encaminhar se intervenções psicossociais falharem.



Prioridade para a regulação: Por se tratar de crianças e adolescentes, todos são
prioridade.



Critério: P1
Se for grave encaminhar para avaliação no CAPSi.



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.
1.20.6 Dependência alcoólica grave (história prévia de síndrome de
abstinência grave, convulsões ou delirium) ou doenças físicas ou
mentais graves concomitantes ou não disponha de adequado apoio
social.



História clínica sucinta, uma história das queixas atuais, da história pregressa e da
história familiar, conforme o caso.



Exame físico geral.
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Avalie, maneje ou encaminhe, qualquer condição médica concomitante, conforme
o caso.



Em caso de urgência e emergência clínica, o usuário deve ser encaminhado para
atendimento de urgência e emergência no Pronto Socorro do Alto da Serra ou nas
UPAS.



Avalie os problemas psicossociais, com atenção às questões passadas e
presentes, as circunstâncias habitacionais e financeiras, e qualquer outro tópico
estressante.



Se estiver clinicamente estável e em condições para uma entrevistaencaminhar o
próprio usuário e se possível algum familiar para avaliação no CAPS AD III. A
família(quando houver) pode ir ao serviço para buscar orientações em como
cuidar de uma pessoa que faz uso nocivo de álcool e outras drogas.



Prioridade para Regulação: O ideal que o usuário seja avaliado pelo CAPS AD
III. Se já estiver estabilizado sem o uso nocivo de álcool, não há prioridade para
atendimento.



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.
1.20.7 Dependências

de:

maconha

ou de

estimulantes, opióides e

benzodiazepínicos


História clínica sucinta, uma história das queixas atuais, da história pregressa e da
história familiar, conforme o caso.



Exame físico geral



Avalie, maneje ou encaminhe qualquer condição médica concomitante, conforme
o caso.



Em caso de urgência e emergência clínica, o usuário deve ser encaminhado para
atendimento de urgência e emergência no Pronto Socorro do Alto da Serra ou nas
UPAS.



Avalie os problemas psicossociais, com atenção às questões passadas e
presentes, as circunstâncias habitacionais e financeiras, e qualquer outro tópico
estressante.



Se estiver clinicamente estável encaminhar o próprio usuário e se possível algum
familiar para avaliação no CAPS AD III.
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Prioridade para regulação: O ideal que o usuário seja avaliado pelo CAPS AD
III. Se o usuário puder ser acompanhado em nível ambulatorial.



Critério: P1



Contrarreferência: Retorno à atenção básica para acompanhamento com o
relatório do atendimento.

1.20.8 Autoagressão e tentativa de suicídio


História clínica sucinta. Tente estabelecer um bom relacionamento com a pessoa
antes de perguntar sobre a autoagressão (perguntar sobre os atos de auto
agressão reduz a ansiedade associada aos pensamentos de auto agressão e
ajuda a pessoa a se sentir compreendida).



Exame físico geral.



Avalie, maneje ou encaminhe, qualquer condição médica concomitante, conforme
o caso.




Avalie os pensamentos, os planos e os atos de autoagressão e relate.
Avalie os problemas psicossociais, com atenção às questões passadas e
presentes, as circunstâncias habitacionais e financeiras, e qualquer outro tópico
estressante.



Se estiver colocando em risco a própria vida ou a de terceiros encaminhar para a
avaliação na urgência e emergência psiquiátrica.



Se clinicamente estável e ainda apresentar ideação suicida, encaminhar para
avaliação nos Centros de Atenção Psicossocial.



Se não possuir ideação suicida e precisar somente de acompanhamento
ambulatorial.



Prioridade para regulação:Todas tentativas de suicídio são prioridade.



Critério: P1
Não devem ser encaminhados a Psiquiatria:
1.20.9 Sintomas somáticos sem explicação médica



Efetue um exame geral e realize exames essenciais;



NÃO prescreva antidepressivos nem benzodiazepínicos;



NÃO prescreva injeções nem tratamentos ineficazes (p. ex.,vitaminas).



Cuide dos estressores psicossociais atuais.



Em adolescentes e em adultos: Cuide da automedicação inadequada



Reative as redes sociais.



Estimule a prática de atividade física (se tiver condições) e práticas de atividades
prazerosas.

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS



Evite exames/encaminhamentos desnecessários e não prescreva placebos.



Reconheça que os sintomas não são "imaginários".



Comunique os resultados dos exames dizendo que não se encontrou nenhuma
doença grave, mas que é importante tratar os sintomas que incomodam.



Peça à pessoa que explique os sintomas somáticos.



Explique como as sensações corporais (dor de estômago, tensão muscular)
podem estar relacionadas a certas emoções, e pergunte-lhe sobre possíveis
vínculos entre suas sensações corporais e suas emoções.



Estimule a manutenção de (ou o retorno gradual a) suas atividades normais.



Aconselhe a pessoa a voltar para nova consulta se os sintomas piorarem.
1.20.20 Pessoa foi exposta recentemente a estressores extremos (perdas,
eventos traumáticos)



Em caso de perdas: apoie o luto/ adaptação de acordo com a cultura local e
reative redes sociais.



Em caso de estresse agudo após um evento traumático recente proporcione apoio
psicológico (primeiros socorros psicológicos), isto é, ouça sem pressionar a
pessoa a falar; avalie as necessidades e as preocupações; assegure-se de que as
necessidades físicas básicas estão cobertas; forneça ou mobilize apoio social e
proteção contra danos adicionais.



Acompanhamento.

Lista de Prioridades



P0 – Emergência – Nível Terciário



P1 – Urgência – (7 à 15 dias)



P2 – Eletiva – (15 à 30 dias)



P3 – Eletiva – Acima de 30 dias
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CAPÍTULO 2

PROTOCOLOS EXAME/
PROCEDIMENTO
DIAGNÓSTICO
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2.1. BIOMETRIA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.06.001-1
Indicações:


Pré- operatório de cirurgia de catarata



Controle do glaucoma congênito (refração em crianças)

Prioridades:


Diabetes



Hipertensos



Pacientes com hemoglobinopatias



Míopes com acima de(6:00 SPH)



Comorbidades graves

Profissionais Solicitantes:


Oftalmologistas

2.2. BIÓPSIA DE PRÓSTATA
CÓDIGOSIA/SUS: 02. 01.01.041-0
Indicações
 Presença de nódulos prostáticos detectados notoque retal PSA >de 4,0 ng/mL
 PSA > 2,5ng/mL em pacientes jovens (até 55 anos)
 Densidade de PSA > 0,15 ng/mL
 Velocidade de PSA > 0,75 ng/mL/ano
Pré-Requisitos
 Pacientes com exames alterados de PSA
Profissionais Solicitantes
 Urologista

2.3. CAMPIMETRIA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.06.003-8
Indicações:
 Controle do glaucoma
 Doenças de mácula
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 Doenças retinianas
 Doenças neurológicas de vias ópticas
 Para emissãode laudos
Prioridades:
 Diabetes
 Hipertensos
 Pacientes com hemoglobinopatias
 Míopes com acima de(6:00 SPH)
 Comorbidadesgraves
Profissionais Solicitantes:
 Oftalmologistas

2.4. CINTILOGRAFIA
2.4.1 Cintilografia Do sistema Cardiovascular
CÓDIGOSIA/SUS:
 Angiografia radioisotópica quantificação de “Shunt” periférico
 Cintilografia para avaliação de fluxo venoso (Angiologista)
 Cintilografia para avaliação de fluxo venoso das extremidades (Angiologista)
 Venografia radioisotópica (Angiologista)
 Cintilografia do miocárdio (necroses)
 Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas
 Cintilografia do miocárdio em stress/em repouso (isquemia)
 Cintilografia para quantificação de “Shunt” da direita para a esquerda -Estudo
do“Shunt” de Lee Veen

Indicações:


Pacientes sintomáticos ou com ECG sugestivo de isquemia com probabilidade
pré-teste intermediária ou alta.



Pacientes sintomáticos ou com ECG sugestivo de isquemia com probabilidade
pré-teste baixa incapazes de realizar teste ergométrico ou com ECG não
interpretável (BRE, pré-excitação, HVE, drogas que interfiram no cronotropismo).



Avaliação de pacientes em pré-operatório de cirurgia não cardíaca de risco
moderado ou cirurgia vascular com um ou mais fatores de risco e baixa tolerância
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ao esforço: história de DAC, IC, doença cerebrovascular, DM ou insuficiência
renal com Cr > 2,0mg/dl.


Avaliação de isquemia (localização e extensão), quantificar fluxos anômalos.



Alterações da contratilidade miocárdica.



Diferenciar

Isquemia

Miocárdica

de

Necrose

Miocárdica

coronariopatias

(seguimento).


Pacientes sob quimioterapia cardiotóxica (seguimento) pós-IAM.



Avaliação funcional e prognóstica na insuficiência.



Cardíaca - Procedimento de revascularização (acompanhamento).



Avaliar função biventricular global.



Miocardites.

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Angiografia simples (se indicado) – Angiologista



Doppler de Vaso Periférico – Angiologista



Eletrocardiograma



Ecocardiograma



Teste de esforço (se houver)



Cateterismo (se indicado)

Profissionais Solicitantes:


Cardiologia



Cirurgião Cardíaco



Cirurgião vascular



Hemodinamicista



Angiologista

Prioridades:


Pós-infarto



Pacientes internadosem Unidades Hospitalares

2.4.2 Cintilografiado Sistema Neurológico
CÓDIGOSIA/SUS:


Fluxo sanguíneo cerebral
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Cintilografia cerebral



Cisternocintilografia



Pesquisa de fístula



Liquórica



Pesquisa de trânsito liquórico



Mielocintilografia



Ventriculocintilografia de perfusão cerebral

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
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Indicações:


Detectar isquemia



Fluxo liquórico



Doenças degenerativas



Avaliar extensão de AVC



Pós-carotidoangioplastia (controle)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Eletroencéfalograma com laudo,tomografia e/ou ressonância

Profissionais Solicitantes:


Neurologista



Oncologista



Neurocirurgião



Infectologista

Prioridades:


Não há

2.4.3 Cintilografia Dosistema Endócrino
CÓDIGOSIA/SUS:


Cintilografiacom ou sem captação



Cintilografiacom teste de supressão (T3ou T4)



Cintilografiacom teste de estímulo (TSH)



Cintilografiapara tratamento de Hipertireoidismo Tipo Plumer



Cintilografiapara tratamento de Hipertireoidismo Tipo Graves
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Cintilografiade paratireóide

Indicações:


Distúrbios funcionais da tireóide e paratireóide



Tireóide ectópica (identificação)



Tumores e nódulos (diagnóstico)



Hipertireoidismo tipo Graves e Plumer (tratamento)



Carcinoma Diferenciado Tireoidiano (tratamentode metástases)



Tireoidite (diagnóstico)



Lesões suspeitas e tratamento hormonal (acompanhamento)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Exames laboratoriais



Ultrassonografia

Profissionais Solicitantes:


Endocrinologista



Oncologista



Cirurgião Geral

Prioridades: Não há

2.4.4 Cintilografia Dosistema Digestivo
CÓDIGOSIA/SUS:


Cintilografiapara avaliação do esvaziamento esofágico (líquidos)



Cintilografiapara avaliação do esvaziamento esofágico (sólidos)



Cintilografiapara avaliação do esvaziamento gástrico



Cintilografiapara pesquisa de refluxo gastroesofágico

Indicações:


Análise do transito esofágico e gástrico para esvaziamento e refluxogastroparesia
(diabéticos)

Pré-Requisitos:
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História clínica



Exame físico
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Profissionais Solicitantes:


Gastroenterologista



Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico



Pediatra

Prioridades: Não há

2.4.5 Cintilografiade Fígado, Baço E Vias Biliares
CÓDIGOSIA/SUS:


Cintilografiado fígadoe baço



Cintilografiade vias biliares



Cintilografiado fluxo sanguíneo hepático (quantitativo e qualitativo)

Indicações:


Traumas e cirurgias hepáticas com suspeita de perda da integridade das vias
biliares



Detectar escapes biliares por trauma ou cirurgia



Disfunção dos esfincteres

Contraindicações:


Cálculos biliares



Colecistite infecciosa

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia do abdome superior tomografia (conforme o caso)

Profissionais Solicitantes:


Gastroenterologista



Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico



Neonatologista

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades: Não há
2.4.6 Cintilografia Dosistema Hematológico
CÓDIGOSIA/SUS:


Cintilografiapara pesquisa de hemorragia não ativa



Cintilografiapara pesquisa de hemorragia ativa



Demonstração do sequestro de hemácias pelo baço em radioisótopos



Demonstração da volemia com radioisótopos



Determinação da sobrevida das hemácias com radioisótopos



Determinação do volume eritrocitário com radioisótopos



Determinação do volume plasmáticocom radioisótopos

Indicações:


Visualizar e quantificar hemorragia em qualquer órgãoou segmento com
determinação da volemia



Hemorragiasde origem obscura AVC hemorrágico



Sequestro de hemácias



Determinartempo de sobrevida das hemácias

Contraindicações:


Hemorragia esôfago-gástrica



AVC isquêmico

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Exames laboratoriais tomografia do crânio (AVC)



Ressonância (se indicado)

Profissionais Solicitantes:


Hematologista



Angiologista



Nefrologista



Neurocirurgião



Neonatologista

2.4.7 Cintilografia Dosistema Respiratório
CÓDIGOSIA/SUS:
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Cintilografia pulmonar (inalação)



Cintilografia pulmonar para pesquisa de aspiração



Cintilografia pulmonar (perfusão)

Indicação:
Embolia pulmonar (diagnóstico e extensão)

Contraindicações:


Pneumopatias inflamatórias simples



Tumores (diagnóstico)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia do tóraxPA/Perfil com laudo tomografia do tórax (conforme o caso)

Profissional Solicitante:



Pneumologista

Prioridades: Não há

2.4.8 Cintilografia Renal
CÓDIGOSIA/SUS:


Cintilografia renal qualitativa e/ou quantitativa



Determinação da filtração glomerular com radioisótopos



Determinação do fluxo plasmático com radioisótopos



Renograma



Cistocintilografia indireta



Cistocintilografia direta



Estudo renal dinâmico com ou sem diurético

Indicações:


Verificar função do rim direito ou esquerdo (fluxo, déficit glomerular, obstrução de
vias excretoras, função tubular)



Hipertensão renovascular
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Avaliar cicatrizes remanescentes de infecções renais



Quantificar córtex renal funcionante (segmento de pielonefritepor refluxo)



Avaliar envolvimento renal de tumores



Avaliar diagnóstico diferencial entre tumor e hipertrofia da coluna de Bertin.



Avaliar refluxo vesicouretral (cistocintilografia)

Contraindicações:


Tumores (diagnóstico e estadiamento)



Cálculo renal vesical ou uretral alterações morfológicas somente infecção dotrato
urinário

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Exames laboratoriais ultrassonografiarim/vias urinárias



Urofluxometria(se houver)

Profissionais Solicitantes:


Urologista



Nefrologista



Oncologista

Prioridades:


Infecção urinária de repetição (avaliar cicatrizesrenais)



Seguimento de crianças com refluxo vesico-ureteral

2.4.9 Cintilografia Docorpo Inteiro
CÓDIGOSIA/SUS:

02.08.03.004-2 - Cintilografia para Pesquisa de Corpo Inteiro

CÓDIGOSIA/SUS: 02.08.05.004-3 - Cintilografia Óssea com Gálio e Tecnécio
Indicações:


Tumores (diagnóstico e estadiamento)



Metástases (diagnóstico e acompanhamento)



Osteomielite(diagnóstico e acompanhamento)



Necroses ósseas



Fratura de stress
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Avaliar integridade de próteses



Articulares dores ósseas (diagnóstico)



Doença de Paget

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Contraindicação:


Processosalérgicos às substâncias farmacológicas utilizadas no procedimento

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Tomografia (se houver)

Profissionais Solicitantes:


Ortopedista



Oncologista



Endocrinologista



Infectologista

Prioridades: Tumores
2.4.10 Cintilografia Das Articulações
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.05.001-9

Indicações:


Necrose da cabeça do fêmur



Processosexpansivos gerais pioartrites

Contraindicações:


Lesões ligamentares



Condrais ou dos Meniscos (vistas na ressonância)



Fraturas (diagnóstico)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia daarticulação



Ressonânciada articulação (inconclusiva)
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Profissionais Solicitantes:


Ortopedista



Oncologista



Infectologista

Prioridades:


Processo expansivo

2.4.11 Cintilografia Com Gálio 67
CÓDIGOSIA/SUS:

02.08.09.001-0- Cintilografia de Corpo Inteiro com Gálio 67

CÓDIGOSIA/SUS:

02.08.07.001-0- Cintilografia de Pulmão com Gálio 67

CÓDIGOSIA/SUS:

02.08.01.001-7- Cintilografia de Coração com Gálio 67

CÓDIGOSIA/SUS:

02.08.04.002-1- Cintilografia de Rim com Gálio 67

CÓDIGOSIA/SUS:

02.08.05.004-3- Cintilografia de Osso com Gálio 67

Indicações:


Infecções,tumores em metástases



Febrede origem obscura



HAS secundária, revascularização



Miocardites

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia simples



Exames laboratoriais



Tomografia ou ressonância (conforme o caso)

Profissionais Solicitantes:


Infectologista



Oncologista



Hematologista



Cardiologista



Nefrologista
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Ortopedista



Cirurgião Geral

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades: Infecções e tumores

2.4.12 Cintilografia Para Pesquisa De Diverticulite De Meckel
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.02.008-0
Indicação:


Suspeita de divertículo sangrante.

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia de abdome(não conclusivo)



Radiografia contrastado (nãoconclusivo ou não indicado)

Profissionais Solicitantes:


Cirurgião Geral



Proctologista

Prioridades: Não há

2.4.13 Cintilografia Testicular (Bolsa Escrotal)
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.04.003-0

Indicação:


Diagnóstico diferencial entre torção testicular e orquiepididimite

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia inconclusivo

Profissionais Solicitantes:


Urologista



Oncologista
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Prioridades: Não há

2.4.14 Cintilografia Das Glândulas Lacrimais
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.09.002-9

Indicação:


Obstrução das vias lacrimais excretoras (diagnóstico)

Pré-Requisitos:


História clínica,



Exame físico



Radiografia dos seios da face

Profissional Solicitante:


Oftalmologista

Prioridades: Lesão orbitária,tumores cerebrais

2.4.15 Mielocintilografia
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.08.001-5
Indicações:


Tumores



Metástases



Infecções

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Tomografia e/ou ressonância (conforme o caso)

Profissionais Solicitantes:


Neurologista



Neurocirurgião
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Oncologista



Infectologista

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades: Não há

2.4.16 Linfocintilografia
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.08.004-0
Indicações:


Linfedema pós-cirúrgico



Oncológico linfedema de outras causas



Doppler negativo para patologia venosa

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Dopplervenoso (se for o caso)

Profissionais Solicitantes:


Oncologista



Angiologista



Cirurgião Vascular

Prioridades: Não há

2.4.17 Cintilografia De Mama
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.09.003-7

Indicações:


Detectar linfonodo



Sentinela em câncer de mama



Nódulos inconclusivosna ultrassonografia ou mamografia

Contraindicação:
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Menopausadas (prevenção de câncer de mama)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia



Mamografia

Profissionais Solicitantes:


Mastologista



Oncologista

2.4.18 Imunocintilografia
CÓDIGOSIA/SUS:02.08.02.012-8

Indicação:


Neoplasias (identificaçãoe mapeamento).

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Exames comprobatórios de tumor

Profissional Solicitante


Hematologista



Oncologista

2.5. COLONOSCOPIA
Rastreio de câncer colorretal


O rastreio de câncer colorretal (CCR) deve se iniciar aos 50 anos para a
população em geral



Recomenda-se colonoscopia a cada 10 anos para rastreio do CCR na população
em geral
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Pacientes com parentes de primeiro grau com CCR ou adenoma avançado
diagnosticados com menos de 60 anos, ou dois parentes de segundo grau com
CCR e/ou adenoma avançado, devem realizar colonoscopia a cada 5 anos,
iniciando 10 anos mais jovem que o primeiro caso diagnosticado ou aos 40 anos
de idade o que ocorrer primeiro



Pacientes com parentes de primeiro grau diagnosticados com CCR ou adenoma
avançado com mais de 60 anos devem iniciar o rastreio aos 40 anos



Pacientes com menos de 50 anos com sintomas de sangramento (hematoquezia,
anemia ferropriva sem causa aparente, melena com endoscopia alta normal)
devem realizar colonoscopia



Pacientes com exames de rastreio regularmente realizados e sem alterações,
devem interromper o rastreio aos 75 anos de idade



Exame preventivo entre 50 a 80 anos

2.6. DENSITOMETRIA OSSEA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.04.06.002-8

Indicações


Osteoporose tumores



Patologias metabólicas



Doença de Paget



Controle de osteopenia e osteoporose em pacientes com usocrônico de
corticóides, em doençasautoimunes e hanseníase

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia da coluna com laudo

Profissionais Solicitantes:


Ortopedista



Endocrinologista



Ginecologista
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Oncologista



Reumatologista



Dermatologista



Geriatra

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades


Osteoporose



Tumores



Patologias metabólicas

2.7. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO
CÓDIGOSIA/SUS: 02.05.01.003-2
Indicações:
Classe de indicações segundo as diretrizes das indicações da ecocardiografia da
Sociedade Brasileira de Cardiologia:


Classe I: Condição na qual há evidência ou aceitação geral de que um
determinado procedimento ou tratamento é útil e efetivo.



Classe II: Condições nas quais há conflito de evidências e/ou divergência de
opinião sobre a utilidade/eficácia de um procedimento ou tratamento.
 Peso da evidência/opinião é a favor da utilidade/ eficácia.
 Utilidade/eficácia é bem menos estabelecida por evidência/opinião.



Classe III: Condições nas quais há evidência e/ou aceitação geral de que o
procedimento/tratamento não é útil/efetivo e que, em alguns casos, pode ser
prejudicial.

Recomendações do ecocardiograma na avaliação das cardiomiopatias dilatadas,
chagásica e por drogas
Avaliação inicial e reavaliação(se mudança na clínica ou reavaliação terapêutica)
Insuficiência cardíaca
Cardiomiopatia
Uso de drogas cardiotóxicas

Classe I

Doença de Chagascom sorologia positiva, para avaliação e estratificação de risco.
Suspeita de displasia arritmogênica de VD.
Avaliação de dispnéia ou edema com suspeita clínica de envolvimento cardíaco
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Recomendações do ecocardiograma na CardiomiopatiaHipertrófica
Diagnóstico, classificação, avaliação de repercussão hemodinâmica, avaliação de
resultado pós-tratamento medicamentoso, cirúrgico, intervencionista ou marcapasso e reavaliação se mudança na clínica ou reavaliação terapêutica.

Classe I

Estudo de familiares de 1º grau
Avaliação periódica de familiares durante a infância e adolescência

Classe II.a

Recomendações do ecocardiograma nas Cardiomiopatias Restritivas
Investigação diagnóstica de pacientes com quadro de ICC sem etiologia esclarecida e em
portadores de doenças sistêmica potencialmente causadoras de CMR (forma associada).
Diagnóstico diferencial de pacientes com síndrome restritiva.
Classe I
Pacientes com síndrome hipereosinofílica, ascite e turgência das veias jugulares.
Pacientes com ascite e edema de membros inferiores, sem diagnóstico estabelecido.
Pacientes submetidos à radioterapia com sinais de hipertensão venosa sistêmica.
Reavaliação de pacientes com diagnóstico prévio de CMR quando há mudança do curso
clínico da doença, portadores de EMF(Endomiocardiopatia Fibrótica) para planejamento
Classe II.a
terapêutico e avaliação prognóstica.
Recomendações para ecocardiograma na avaliação do paciente hipertenso
Pacientes hipertensos para detecção de hipertrofia miocárdica.
Pacientes hipertensos com suspeita clínica de insuficiência cardíaca para avaliação da
função sistólica e diastólica.
Pacientes hipertensos com três ou mais fatores de risco cardiovascular, para avaliar se há
lesão de orgão-alvo.

Classe I

Recomendações do ecocardiograma na avaliação do atleta8
Avaliação em atleta profissional assintomático.
Avaliação em atletas com: ECG basal ou Holter com anormalidades; com história familiar
positiva para cardiopatias geneticamente transmissíveis; com sopro cardíaco ou outras
alterações ao exame físico cardiovascular.

Classe I

Recomendações do ecocardiograma em pacientes com sopro
Pacientes assintomáticos com sopros indicativos de alta probabilidade de doença cardíaca.
Pacientes com sopro, sem sintomas e com baixa probabilidade de doença cardíaca, mas que
não podem ser excluídos apenas pela clínica, eletrocardiograma, radiografia de tórax.

Classe I
Classe II.a

Recomendações para ecocardiograma na Estenose Mitral
Diagnóstico, avaliação da gravidade e da repercussão; avaliação da morfologia valvar;
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diagnóstico e avaliação de lesão valvar associada; reavaliação quando há mudança de sinais
e sintomas.
Diagnóstico, avaliação da gravidade e da repercussãoda EM.
Ecocardiogramasob estresse para avaliar pressão pulmonar e gradientes de pressão
transvalvar em pacientes com discrepância entre sintomas e gravidade da estenose em
repouso.
Reavaliação anual da pressão da AP em pacientes assintomáticos com lesão
importante.

Classe II.a

Recomendações para ecocardiografia transtorácica na Insuficiência Mitral
Avaliação inicial da gravidade e mecanismo da IM; avaliação anual das dimensões e da
função do VE em pacientes com IM moderada a grave sem mudanças de sintomas;
modificação dos sinais ou sintomas em pacientes com IM; avaliação no primeiro mês pós- Classe I
operatório.
Avaliação das alterações hemodinâmicas e adaptação ventricular durante gestação.
Ecocardiografia sob esforço em pacientes assintomáticos com IM grave para avaliar Classe II.a
tolerância ao esforço e efeitos na pressão pulmonar.
Recomendações para ecocardiografia em pacientes com prolapso da valva mitral
(PVM)
Diagnóstico, avaliação anatômica e funcional em pacientes com sinais físicos de PVM
Confirmação do PVM em pacientes com diagnóstico prévio, mas sem evidências clínicas que
o suportem
Estratificação de risco em pacientes com clínica ou diagnóstico de PVM

Classe I
Classe II.a

Recomendações do ecocardiograma nos pacientes com EAo
Diagnóstico e avaliação da gravidade da EAo ; reavaliação de pacientes com mudança de
sintomas ou sinais e reavaliação anual dos pacientes assintomáticos com EAo.
Pacientes com estenose valvar aórtica para a avaliação da espessura de parede, tamanho e Classe I
função do VE.
Avaliação de mudanças na gravidade hemodinâmica e função do VE nas pacientes com
diagnóstico de EAo durante a gravidez.

Recomendações do ecocardiograma nos pacientes com valva aórtica bicúspide e dilatação da
aorta ascendente
Pacientes com valva aórtica bicúspide para a avaliação do diâmetro da raiz da aorta e da
aorta ascendente.
Avaliação anual na valva aórtica bicúspide com dilatação da raiz da aorta ou Classe I
aorta ascendente (diâmetro maior que 4,0 cm).

Recomendações para o ecocardiograma na Insuficiência Aórtica
Confirmar a presença, etiologia e gravidade da IAo aguda ou crônica.
Dilatação da raiz da aorta para avaliar o grau de insuficiência e a severidade da dilatação da
aorta.
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Reavaliação periódica anual do tamanho e função do VE na IAo grave e assintomática;
reavaliação IAo quando há novos sintomas ou evidente piora dos existentes.
Recomendações do ETT ou ETE nas próteses valvares
ETT em pacientes com próteses valvares com alteração dos sinais ou sintomas clínicos que
sugiram disfunção protética (estenose ou regurgitação); ETE complementar pode estar
indicada.
ETE em pacientes com ETT de disfunção protética, para confirmar diagnóstico e quantificar
melhor a disfunção.
Reavaliação periódica em pacientes portadores de próteses, com leve ou moderada
disfunção ventricular sem modificação dos sintomas ou sinais clínicos.

Classe I

Classe II.a

Recomendações da ecocardiograma na endocardite infecciosa em pacientes com próteses
valvares
Detecção e caracterização da lesão valvar e avaliação da gravidade hemodinâmica e
performance ventricular.
Detecção de possíveis complicações, como abscessos, rupturas, fístulas etc.
Reavaliação nos casos com má evolução clínica.
Suspeita de endocardite em paciente com culturas negativas.
Bacteremia de etiologia desconhecida.
Febre persistente sem evidência de bacteremia ou novo sopro.

Classe I

Classe II.a

Recomendações da ecocardiograma na Endocardite Infecciosa
Indicações de ecocardiograma transtorácico (ETT)
Suspeita clínica em pacientes de risco para EI com febre sem causa aparente há mais de 48
horas.
Quantificar lesões valvares em pacientes com diagnóstico de EI.
Avaliação inicial das complicações da EI.
Reavaliação em pacientes de alto risco (micro-organismos virulentos, piora clínica, febre
persistente ou recorrente, novo sopro ou bacteremia persistente).
Avaliação de bacteremia persistente não estafilocócica quando a fonte não é conhecida.

Classe I

Classe II.a

Recomendações do ETT/ETE na Fibrilação Atrial
Pacientes com FA objetivando confirmar ou excluir cardiopatia estrutural.
Avaliação da cardiopatia para seleção de pacientes.
Candidatos à cardioversão.
Necessidade de cardioversão a curto prazo se a anticoagulação prévia não é possível.
Eventos cardioembólicos anteriores relacionados à presença de trombos atriais.
Contraindicação à anticoagulação quando a decisão da cardioversão pode ser influenciada
pelo resultado do exame.
Pacientes com trombo atrial demonstrado em estudo prévio.
Pacientes cuja decisão para cardioverter depende do conhecimento de fatores
prognósticos.
Pacientes com FA aguda (< 48 horas) para decidir cardioversão precoce com heparinização
breve, sem anticoagulação oral prévia.
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Recomendações

para

uso

do

ETT

e/ou

ETE

em

pacientes

com massas intracardíacas e tumores
Avaliação de indivíduos sintomáticos com condições predisponentes à formação de massas
intracardíacas.
Acompanhamento evolutivo após remoção cirúrgica de massas com possibilidade de
recorrência.
Recomendações da ecocardiograma nas doenças do pericárdio
Suspeita de derrame pericárdico (primário ou secundário).
Estudos seriados para avaliação de derrame recorrente.
Suspeita de pericardite constritiva, detecção precoce de constrição ou diagnóstico
diferencial com restrição.
Suspeita de tamponamento cardíaco (trauma torácico, cirurgia cardíaca, perfuração
iatrogênica em cateterismo cardíaco ou estudo eletrofisiológico, rotura de parede
ventricular após infarto do miocárdio e dissecção de aorta).
Suspeita de cisto pericárdico, massa pericárdica ou agenesia de pericárdio.
Monitoramento de pericardiocentese.
Estudos seriados para avaliação de efeito de tratamento sobre o derrame.

Classe I

Classe I

Classe II.a

Recomendações do ETT e/ou ETE nas doenças aórticas e dos grandes vasos
ETT Classe
Dissecção aórtica e suas variantes (hematoma intramural, úlcera

ETE
Classe

II.a

I

I

I

II.a

I

II.a

I

I

I

I

I

Suspeita de arterite de Takayasu.

I

I

Síndromes de obstrução de cava superior ou inferior.

I

II.a

Presença de tumores abdominais com conhecido potencial de

I

aterosclerótica penetrante).
Aneurismas aórticos verdadeiros (ateroscleróticos, Marfan e
doenças do tecido conjuntivo).
Rotura traumática da aorta (dissecção ou transecção).
Doenças degenerativas (aterotrombose) ou inflamatórias (arterites)
da aorta torácica, com fenômenos tromboembólicos ou oclusões
arteriais crônicas.
Acompanhamento

das

dissecções ou

suas

variantes, após

tratamento conservador, procedimentos intervencionistas (stent)
ou cirurgia, com ou sem complicações.
Rastreamento familiar de parentes de pacientes com síndrome de
Marfan ou outras doenças do tecido conjuntivo.

progressão para cavidades direitas via veia cava.
Avaliação rápida de volemia ou pressão venosa sistêmica em
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pacientes sob terapia intensiva.

Pré-Requisitos:






História clínica
Exame físico
Radiografia simples (conforme o caso)
Eletrocardiograma
Teste ergométrico (se houver)

Obs:Em caso de examescom menos de 01ano deve ser acompanhado de relatório
médico paraavaliação domédico regulador.

Profissionais Solicitantes:





Cardiologista
Cirurgião
Cardiovascular
Clínico Geral

Obs:O ecocardiogramafetal somente poderá ser solicitado pelo médico obstetra no
ambulatório de alto risco.

Prioridades


Eletrocardiograma alterado



Usode medicações cardiotóxicas



Pacientes pós-infarto



Pós-cirurgia cardíaca



Menores de 05 anos e maiores de 65 anos

2.8. ELETROCARDIOGRAMA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.02.003-6

Indicações:


Avaliação inicial cardiológica rotina do pré-operatório



Síncope ou pré-síncope



Angina de peito
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Dor torácica



Dispnéia



Fadiga extrema ou inexplicada



Hipertensãoarterial pulmonar



Arritmias



HipertensãoArterial Sistêmica



AVC recente



Usode medicamentos que possam alterar o ritmo cardíaco



Sopros



Doença cardiovascular adquirida ou congênita

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Eletrocardiogramaprévio (se houver)

Obs: Solicitações anteriores, com menos de 01 ano, devem ser acompanhadas de
relatório médico para avaliação da equipe médica reguladora.

Profissionais Solicitantes:


Cardiologista



Cirurgião Cardiovascular



Pneumologista



Clínico Geral



Médico PSF



Pediatra



Neurocirurgião/neurologista



Endocrinologista



Reumatologista



Nefrologista



Enfermeiros que atuam no Programa Hiperdia

Prioridades


Maiores de 40 anos



Matriculados noHIPERDIA



Portadores de cardiopatias ou doenças que lesem o coração
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2.9. ENDOSCOPIA

Dispepsia
Definição: um ou mais dos seguintes sintomas por mais de três meses:
1. Plenitude pós-prandial
2. Saciedade precoce
3. Epigastralgia ou queimação

Recomendações:
A endoscopia digestiva alta está recomendada em pacientes com dispepsia e:
 História de câncer de trato gastrointestinal alto em parente de primeiro grau
 Perda ponderal
 Hemorragia digestiva ou anemia ferropriva
 Disfagia
 Odinofagia
 Vômitos persistentes
 Alteração suspeita em exame de imagem
 > 50 anos
Condições pré-malignas
 É recomendada endoscopia de revisão em pacientes submetidos a polipectomia
gástrica 1 ano após a ressecção.
 É recomendada endoscopia de revisão em pacientes com quadro de metaplasia
intestinal com displasia de alto grau 1 ano após a primeira endoscopia
 É recomendada endoscopia em pacientes com anemia e hipovitaminose b12
Doença do refluxo
A doença do refluxo é patologia de diagnóstico clínico.
A endoscopia digestiva é recomendada em pacientes com:
 Persistência ou piora dos sintomas a despeito da terapêutica apropriada
 Disfagia ou odinofagia
 Perda ponderal > 5%
 Hemorragia digestiva ou anemia
 Exames de imagem sugestivos de massa, estenose ou úlcera
 Vômitos persistentes
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 Persistência dos sintomas após cirurgia antirrefluxo
 Esofagite erosiva importante, 8 semanas após o início do tratamento

Cirurgia bariátrica
A endoscopia está recomendada em pacientes após cirurgia bariátrica que
apresentem dor abdominal, náuseas ou vômitos.

Varizes esofágicas
 A endoscopia digestiva alta está recomendada para todos os pacientes com
diagnóstico de cirrose hepática.
 Pacientes com cirrose compensada, sem varizes no primeiro exame, tem
indicação de repetir o exame a cada 3 anos.
 Pacientes com varizes de pequeno calibre tem indicação de repetir o exame a
cada 2 anos.
 A endoscopia digestiva alta deve ser realizada anualmente em pacientes com
cirrose alcoólica ou hepatopatia descompensada, mesmo se não forem
encontradas varizes na endoscopia inicial.
 Pacientes com história de sangramento, sinais vermelhos na endoscopia inicial ou
varizes

de

médio

a

grosso

calibres

devem

ser

encaminhados

ao

gastroenterologista ou hepatologista.

Disfagia
Pacientes com estenose esofágica descoberta por endoscopia devem ser
encaminhados ao gastroenterologista.

Esôfago de Barrett
Pacientes com Esôfago de Barrett descoberto por endoscopia devem ser
encaminhados ao gastroenterologista.

Câncer de esôfago
Pacientes com câncer de esôfago descoberto por endoscopia devem ser
encaminhados ao oncologista / cirurgião oncológico.

Hemorragia digestiva alta
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Pacientes com quadro de hemorragia digestiva alta devem ser encaminhados a um
serviço de emergência.

Ingestão de corpos estranhos
Pacientes com história de ingestão de corpos estranhos devem ser encaminhados
a um serviço de emergência.

Úlcera péptica
Endoscopia de revisão está indicada em pacientes com úlcera duodenal sem
melhora dos sintomas apesar de tratamento direcionado.
Endoscopia de revisão está indicada em pacientes com úlcera gástrica sem
melhora

dos

sintomas

apesar

de

tratamento

direcionado,

sem

etiologia

determinada ou que não foi biopsiada na endoscopia inicial.

2.10. ESTUDO URODINÂMICO
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.09.003-4 - Cistometriacom cistômetro
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.09.004-2 - Cistometriasimples
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.09.006-9 - Perfil de pressão uretral
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.09.007-7 - Urofluxometria
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.09.001-8 - Urodinâmicacompleta

Indicações
 Bexiga neurogênica
 Prostatismo
 Incontinência urinária
Profissionais Solicitantes
 Urologista
 Nefrologista
 Ginecologista
 Cirurgia Pediátrica
 Neurologista

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

113

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades
 Pacienteprostático com insuficiência renal
 Sequelados de AVC e TRM com insuficiência renal (creatinina > ou = 1,5mg/dl)

2.11. MAMOGRAFIA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.04.03.003-0
Indicações:
Para Rastreio - Mulheres com idade igual ou superior a 40anos anualmente
Mulheres com idade igual ou superior a 35anos, com fator de risco:
 Mulheres com história familiar de câncer de mama em parente de 1ª grau (irmão,
mãe e filho) com CA ≤ 50ª;
 Câncer de ovário ou câncer de mama masculino em qualquer idade;
 Câncer de mama bilateral;
 História prévia (pessoal) de lesões de mamas proliferativas com atipia;
 História prévia de câncer de mama.
Alteração de exame clínico das mamas em mulheres ≥ 35ª:
 Nódulos
 Alterações da pele das mamas
 Fluxo papilar (seroso, serossanguinolento,sanguinolento)
 Linfonodo axilar suspeito

Mulheres em tratamento de reposição hormonal
Achado anormal em mamografia anterior (6 em 6 meses)
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame císico
 Ultrassonografia ou mamografia prévia (se houver)
Prioridade:
 Pacientes acima de 40anosde idade e pedidos de mastologistas
Profissionais Solicitantes:
 Médico PSF
 Mastologista
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 Oncologista
 Ginecologista
 Clínico Geral
 Enfermeiro (em caso de rastreio)

2.12. MAPEAMENTO DE RETINA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.06.012-7

Indicações:
 Deslocamentoda retina
 Doenças da retina
 Glaucoma
 Altas miopias
 Traumas
 Pré- operatórios de cirurgias oculares

Prioridades:
 Diabetes Hipertensos
 Pacientes com hemoglobinopatias
 Míopes com acima de(6:00 SPH)
 Comorbidades graves

Profissionais Solicitantes:
 Oftalmologistas

2.13. MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)
CÓDIGOSIA/SUS:02.11.02.004-4
Indicações:
 Investigação de sintomas possivelmente relacionados à arritmia cardíaca
(palpitações, síncope, lipotímia, dispnéia, precordialgia, mal estar indefinido)
 Investigação de isquemia miocárdica, em especial nos coronariopatas incapazes
de realizar teste de esforço
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 Avaliação

de

tratamento

farmacológico

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

de

arritmias

ventriculares

e

supraventriculares
 Avaliação para procedimento de ablação, pré ou pós
 Avaliação de portadores de marca-passo artificial
 Predição de eventos futuros em portadores de miocardiopatia chagásica,
hipertrófica, dilatada de outras etiologias, pós IAM
 Estratificação de risco na síndrome de WPW
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Eletrocardiograma
 Teste ergométrico e/ou ecocardiograma
Prioridades
 Síncope
 História com arritmia diagnosticada pós-infarto
 Histórico e exames compatíveis com as Indicações acima descritas
Profissional Solicitante:
 Cardiologista

2.14. MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.11.02.005-2
Indicações:
 Avaliação de sintomas causados pela Hipertensão Arterial Sistêmica (palpitações,
cefaléia occipital, dispnéia paroxística ou não, fadiga, prostração, mal estar geral
com ou sem palidez, pré-síncope ou síncope)
 Avaliação de normotensão de consultório com lesão em órgãos-alvo.
 Avaliar abruptas variações da pressão arterial sistêmica (uso de medicamentos,
idosos, diabéticos, menopausadas e grávidas)
 Avaliarsuspeita de Hipertensão do Jaleco Branco
 Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica Lábil ou Episódica
 Avaliar Hipotensão Arterial e Síncope Hipotensiva
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 Avaliar suspeita de disfunção autonômica
 Avaliação de tratamento anti-hipertensivo
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico detalhado ECG com laudo
 Teste ergométrico (se houver)
Profissionais Solicitantes:
 Cardiologista
 Cirurgião Cardiovascular
 Clínico Geral
 Nefrologista
 Neurologista/Neurocirurgião
Prioridades
 Portadores de doenças renais crônicas – com HAS.

2.15. RESSONÂNCIAMAGNÉTICA NUCLEAR
2.15.1 Angioressonância
CÓDIGOSIA/SUS:02.07.01.001-3

Indicações
 Investigação de doença ateromatosa extracraniana: estudo das artériascarótidas
 Mesentéricasuperior, artéria ilíaca efemural
 Estudo das doenças estenóticas e oclusivas das artériascervicais, arco aórtico, e
aneurisma da aorta abdominal e torácica
 Hemorragia subaracnóide
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Ultrassonografia com doppler alterado (se houver)
 Tomografia cerebral ou ressonânciacerebral

Profissionais Solicitantes:
 Angiologista
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 Cardiologista
 Cirurgião Vascular
 Cirurgião Cardíaco
 Cirurgião Torácico
 Nefrologista
 Neurologista
 Neurocirurgião
Prioridades:
 Portador de hipertensão severa < 16 anosou >55 anos
 Pacientes internados em unidades hospitalares
 Hemorragia subaracnóide

2.15.2 Ressonância Magnética De Crânio E Encéfalo
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.01.006-4

Indicações:
 Avaliar fossa cerebral posterior e tronco cerebral AVC Tronco Cerebral
 Demência
 Tumores (diagnóstico) metástases (detecção)
 Lesões orbitárias ou trato visual infecções
 Esclerose múltipla
 Epilepsia
Contraindicações:
Obs: Casos em investigação de cefaléias, vertigens, hemorragias cerebrais e
aneurisma clipado,deverão ser analisados pelo neurocirurgiãoem conjunto com
radiologista.

Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
Profissionais Solicitantes:
 Neurologista
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 Neurocirurgião
 Cirurgião Cabeça e Pescoço
 Oncologista
 Infectologista
 Oftalmologista
Prioridade:
 Lesão orbitária ou trato visual
 Tumores cerebrais
 Infartos cerebrais múltiplos (suspeita)
 Infecções
 AVC isquêmico

2.15.3 Ressonância Magnética Nuclear De Mediastino
CÓDIGOSIA/SUS:02.07.02.003-5

Indicações:
 Avaliar artérias pulmonares
 Avaliar massas hilares, parenquimatosas e pleurais
 Avaliar anomalias do arco aórtico e aorta descendente
 Tumores neurais e mediastinais
 Tumores cardíacos
 Dissecção aórtica

Contraindicações:
 Implantes Metálicos (Marca-passocardíaco, próteses metálicas ósseas, stents,
etc.)
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Radiografia de tórax PA/perfil com laudo
 Tomografiatórax

Profissionais Solicitantes:
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 Pneumologista
 Oncologista
 Cirurgião Geral
 Cirurgião Torácico
 Cardiologista
 Cirurgião Cardíaco

Prioridade:
 Avaliar massas hílares, parenquimatosas e pleurais
 Tumores neurais e mediastinais
 Tumores cardíacos
 Dissecção aórtica

2.15.4 Ressonância Magnética Nuclear De Abdome
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.001-4
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.004-9
Indicações:
 Metástase Hepática
 Adenoma de Supra-Renal
 Diferenciar
 Tumor Hepático e Hemangioma
 Doenças dos ductospancreáticos e vias biliares
 Suspeita de metástase em veia cava inferior

Contraindicações:
 Implantes metálicos

Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Ultrassonografiaabdome
 Tomografiaabdome
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Profissionais Solicitantes:
 Cirurgião Geral
 Cirurgião Pediátrico
 Gastroenterologista
 Oncologista
 Endocrinologista
 Nefrologista
 Urologista

2.15.5 Ressonância Magnética Nuclear Dacoluna Vertebral
CÓDIGO SIA/SUS: 02.07.01.003-0 -Cervical
CÓDIGOSIA/SUS:02.07.01.004-8 - Lombo-Sacra
CÓDIGOSIA/SUS:02.07.01.005-6 - Torácica
Indicações:
 Tumores ósseos primários (suspeita)
 Metástases
 Processosexpansivos
 Hérnia de disco Infecções (suspeita)
 Complicações pós- operatórias
 Esclerose múltipla
 Investigação de tuberculose extra-pulmonar

Contraindicações
 Implantes metálicos (ex: marca-passo)
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Tomografia com laudo
Profissionais Solicitantes:
 Ortopedista
 Neurologista
 Neurocirurgião
 Infectologista
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 Reumatologista
 Tisiologista

Prioridades:
 Processosexpansivos
 Infecções
 Complicações pós-operatórias

2.15.6 Ressonância Magnética Nuclear De Articulações
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.01.002-1 – ArticulaçõesTemporomandibular (Bilateral)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.02.002-7 – Ombro
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.02.002-7 – Cotovelo/Punho (Unilateral)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.003-0 – Coxofemoral (Bilateral)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.003-0 – Joelho (Unilateral)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.003-0 –Tornozeloou Pé (Unilateral)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.002-2 –Bacia/Pelve
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.02.003-5 – Esterno/Cclaviculares

Indicações:
 Traumatismos
 Articulares
 Derrames Articulares (suspeita)
 Fraturas Ocultas
 Alterações de partes moles (lesões ligamentares nos nervos)
Contraindicações:
 Implantes metálicos

Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Ultrassonografiaarticular com laudo (quando indicado)
Profissional Solicitante:

 Fisiatra
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 Ortopedista
 Reumatologista
 Neurologista
 Oncologista
 Cirurgião de tórax
Prioridades
 Traumatismosarticulares

2.15.7 Ressonância Magnética Nuclear De Pelve
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.002-2

Indicações:


Tumores, metástases



Processosinflamatórios



Linfoproliferativosou indefinidos naradiografia, ultrassonografia outomografia

Contraindicações:


Implantes metálicos

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografiapélvica com laudo tomografia da pelve

Profissionais Solicitantes:


Cirurgião Geral



Ginecologista



Oncologista



Infectologista

Prioridades:


Tumores



Processos inflamatórios



Linfoproliferativos ou indefinidos na radiografia, ultrassonografia ou tomografia
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2.15.8 Enteroressonância Magnética Nuclear(Abdome/ Pelve)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.07.03.002-2

Indicações:


Avaliar intestino delgado



Estudo de fístula perianais



Tumores,metástases

Contraindicações:


Implantes Metálicos

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografiapélvica com laudo tomografia da pelve

Profissionais Solicitantes:


Gastroenterologista (D.I.I.)

Prioridades:


Tumores



Processos

inflamatórios,

linfoproliferativos

ou

indefinidos

naradiografia,

ultrassonografia ou tomografia

2.16. TESTEDE ESFORÇO OU ERGOMÉTRICO
Indicações:


Avaliação da capacidade funcional



Dor torácica típica em homens e mulheres



Avaliação prognóstica de coronariopatia documentada



DAC crônica com modificações no quadro clínico e/ou eletrocardiograma, desde
que estáveis



Estratificação de risco pós-IAM



Avaliação do comportamento das respostas tensional e cronotrópica
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Avaliação de tratamento medicamentoso



Investigação de arritmias induzidas por esforço



Avaliação de marca-passo dotado de biossensor e de desfibrilador implantável



Avaliação de indivíduos com história familiar de DAC precoce ou morte súbita



Avaliação de atletas de competição

Contraindicações ABSOLUTAS:
IAM recente, angina instável, arritmias cardíacas graves, pericardite ou miocardite
aguda, endocardite, lesões orovalvares estenóticas graves sintomáticas, TEP
recente, dissecção aórtica, gravidez, lesão de tronco de coronária esquerda
sintomática

e

não

tratada,

cardiomiopatia

hipertrópica

obstrutiva,

ICC

descompensada, portadores de marca-passo de FC fixa, limitação física ou
emocional, bradicardias sinusal sintomática, BAV alto grau.

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Eletrocardiograma prévio

Profissionais Solicitantes:


Cardiologista



Cirurgião cardiovascular

Prioridades


Histórico e exames compatíveis com as indicações acima descritas

2.17. TOMOGRAFIA
2.17.1 Tomografia De Mediastino / Hemitorax
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.02.004-0
Indicações


Alargamentodomediastino



Dissecção de aneurisma



Síndrome da compressãode veia cava superior



Suspeita de mediastinite
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Alterações endócrinas ou metabólicas de origem mediastinal



Estudar transição serviço torácica ou tóraco-abdominal



Estadiamentodos tumores do esôfago e pulmão



Rouquidão por lesão do laríngeo recorrente



Pesquisa de adenomegalia



Diferenciarabscesso de empiema



Pesquisa de metástasespulmonares



Pesquisa de foco de infecção e neoplasias



Avaliação de enfisemapulmonar para avaliaçãode cirurgia redutora depulmão



Hemoptise



Bronquiectasias



Trauma

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia simples com laudo

Profissionais Solicitantes:


Oncologista



Infectologista



Pneumologista



Cirurgião Torácico



Cirurgião Cardiovascular



Hematologista



Reumatologista

2.17.2 Tomografia De Crânio E Sela Turcica
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.01.007-9 – Crânio
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.01.006-0 –Selaturcica
Indicações:


Traumatismo



Hemorragias



AVC
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Aneurismas



Cefaléia grave a esclarecer



Hidrocefalia

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico

Profissionais Solicitantes:


Neurologista



Neurocirurgião



Oncologista



Infectologista



Cirurgião Cabeça e Pescoço



Endocrinologista

Prioridades


Pesquisa de metástase cerebral



Tumor



Crise convulsiva a esclarecer de origem recente

2.17.3 Tomografia De Tórax
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.02.003-1

Indicações:


Traumatismo



Sangramentos (vias aéreas)



Tumores (diagnóstico e estadiamento)



Metástases (detecção eacompanhamento)



Nódulos nãoneoplásicos (avaliação e acompanhamento)



Pneumopatias Intersticiais



Mediastino, Hilos, Pleura (avaliação)



Bronquiectasias (acompanhamento)



Síndrome de compressãoda veia cava superior
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS



Doenças da aorta (aneurisma/dissecção)



Tromboembolismo pulmonar



Investigar comprometimento de órgãos devido: micoses sistêmicas,colagenoses e
sarcoidoses



Fraturas decostelas com lesão pulmonar ou pleural

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia do tórax PA/perfil (com laudo)

Profissionais Solicitantes:


Pneumologista



Oncologista



Cirurgião Geral



Cirurgião torácico



Cardiologista



Cirurgião cardíaco

Prioridades:


Traumatismo



Sangramento(vias aéreas)

2.17.4 Tomografia De Coluna
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.01.002-8 – LOMBO-SACRA
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.01.001-0 – CERVICAL
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.003-6 – TORÁCICA

Indicações:


Fratura (suspeita)



Estenose do Canal Medular (suspeita)



Tumores (diagnóstico e estadiamento)
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Metástases (detecção eacompanhamento)



Processosexpansivos



Hérnia discal



Má formação congênita (hemi- vértebras)

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia simples de coluna

Profissionais Solicitantes:


Ortopedista



Neurocirurgião



Neurologista



Oncologista



Reumatologista



Mastologista

Prioridades:


Processo expansivo



Estenose de canal medular (suspeita)

2.17.5 Tomografia Dos Seios Da Face
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.01.004-4

Indicações:


Sinusopatia



Trauma facial



Pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face



Tumores

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico
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CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Radiografia dos seios da face com laudo

Profissionais Solicitantes:


Otorrinolaringologista



Oncologista



Cirurgião deCabeça e Pescoço



Bucomaxilo

2.17.6 Tomografiado Abdome Superior
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.03.001-0

Indicações:


Abscessos



Traumatismos



Tumores (diagnóstico e estadiamento)



Processosexpansivos



Ruptura de órgãos(suspeita)



Metástases



Aneurismas



Pancreatites(Hemorragias

pós-cirurgia,

pós-cateterismo,

pós-

tratamentoanticoagulante).


Investigar comprometimento de órgãos: micoses sistêmicas,colagenoses e
sarcoidoses linfonodomegalia



Cálculo renal

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia

Profissionais Solicitantes:


Clinico Geral



Cirurgião Vascular



Cirurgião Pediátrico
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Gastroenterologista



Oncologista



Endocrinologista



Proctologista



Nefrologista



Urologista



Hematologista

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridade:


Aneurisma



Pancreatitenecro-hemorrágica



Tumor renal/cálculo renal em rim único

2.17.7 Tomografia Da Pelve
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.03.003-7
Indicações:


Traumatismos

Contraindicação:


Gravidez

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia de pelve

Profissionais Solicitantes:


Cirurgião Geral



Oncologista



Ginecologista



Gastroenterologista



Endocrinologista



Proctologista



Nefrologista
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Urologista

2.17.8 Tomografia De Articulações
CÓDIGOSIA/SUS: 02.06.02.001-5


Articulações



Esterno-Claviculares



Articulaçõesdos ombros



Articulaçõesdos cotovelos



Articulaçõesdos punhos



Articulaçõessacro-ilíacas



Articulações coxofemorais



Articulaçõesdos joelhos



Articulação dos tornozelos

Indicações:


Traumatismos



Tumores (diagnóstico e estadiamento)



Processosexpansivos



Metástases (detecção eacompanhamento)



Fraturas (cominutivas)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia da articulação com laudo

Profissionais Solicitantes:


Ortopedista



Oncologista



Reumatologista

Prioridades:


Processo expansivo



Fraturas (cominutivas)



Má formação congênita
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Traumatismo

2.17.9 Angiotomografia
CÓDIGOSIA/SUS:

Indicações:


Embolia pulmonar (suspeita)



Dilatação, dissecção, fístulas e sub oclusão de aorta, ilíacas, carótidas e
vasossupra aórticos



Doenças da aorta,estenose e artérias renais

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia (patologias pulmonares)



Doppler do vaso (se houver)

Profissionais Solicitantes:


Cardiologista



Pneumologista



Angiologista



Cirurgião Vascular

Prioridades:


Pacientes internados em Unidades Hospitalares



Pacientes acima de 60anos

2.18. ULTRASSONOGRAFIA
2.18.1 Ultrassonografiade Mama
CÓDIGOSIA/SUS: 02.05.02.009-7

Indicações:


Identificaçãoe caracterização anormalidades palpáveis e não palpáveis



Para guiar procedimentosinvasivos (OBS: Aspiração de cistos e aspiração com
agulha fina para guiar procedimentospré-cirúrgicose biopsia)



Para avaliar problemas associados com implantes mamários
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Alterações no exame clínico da mama ou queixa da paciente com idade abaixo de
35 anos



Imagem suspeita em mamografia de pacientes

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia prévio (se houver)



Mamografia (caso idade ≥ 40a)

Prioridades


Pacientes dependentes exclusivos doSUS

Profissionais Solicitantes:


Mastologista



Ginecologista



Médico PSF



Oncologista

2.18.2 Ultrassonografiaabdominal Total
CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.004-6

Indicações:


Lesões Tumorais (císticas e sólidas)



Aneurismas



Colelitíase



Nefrolitíase



Orientar biópsia para punção de lesões tumorais



Alterações morfofuncionais (má formação de vísceras)



Dor abdominal (apendicite, colescistite, nefrolitíase, aneurisma de aorta
abdominal)



Hepatoesplenomegalia



Pancreatopatias



Trauma

Pré-Requisitos:
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História clínica detalhada



Exames físicoespecífico

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades:


Suspeita de câncer e situações que dependam doresultado doexame para
intervenção imediata ou suspeita de agudização de doença preexistente.

Profissionais Solicitantes:


Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico



Cirurgião Vascular



Urologista



Oncologista



Gastroenterologista



Clinico Geral



Pediatra



Médico doPSF



Endocrinologista



Geriatra



Infectologista



Ginecologista



Nefrologista

2.18.3 Ultrassonografiada Próstata Por Viaabdominal
CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.010-0

2.18.4 Ultrassonografiada Próstata Por Viaabdominal E Transretal
CÓDIGOSIA/SUS: 02.05.02.011-9

Indicações:


Câncer prostático (suspeita)



Hipertrofia prostática benigna



Prostatite



Infertilidade
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Abscessos



Prostatismo

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Pré-Requisitos:


História clínica



Examefísico



PSA



Exame de toque retal



Ultrassonografia prévia (se houver)

Prioridades:


PSA alterado



Pacientes acima de40anos



Alteração no toque

Profissionais Solicitantes:


Urologista



Cirurgião Geral



Oncologista



Geriatra



Clínico Geral

2.18.5 Ultrassonografiado Aparelho Urinário
CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.005-4
Indicações:


Tumores



Litíase



Más formações



Rim policístico



Insuficiência Renal



HipertensãoArterial Sistêmica



Renovascular (suspeita) - Ultrassonografia de artérias renais



Disfunção miccional
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
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Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia de abdome prévia (se houver)

Prioridade:


História clínica compatível com as indicações acima.Passadode litíase de
viasurinárias.



Crianças e recém-nascidos com infecções urinárias, comprovadas por urocultura
ou internaçãoprévia por sepse ou pielonefrite

Profissionais Solicitantes:


Urologista



Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico



Clinico Geral



Nefrologista



Oncologista



Pediatra



Médico PSF

2.18.6 Ultrassonografiado Hipocondrio Direito
CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.003-8

Indicações:


Colelitíase



Hepatopatias



Tumores

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia prévia (se houver)
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Prioridades


Histórico compatível com suspeita de câncer e sinais de obstrução das vias
biliares cólica biliar



Portadores de hepatite B e C



Acompanhamento de doenças crônicas de recém nascidos



Colelitíase

Profissionais Solicitantes:


Geriatra



Cirurgião Geral



Clinico Geral



Gastroenterologista



Cirurgião Pediátrico



Pediatra



Médico doPSF

2.18.7 ULTRASSONOGRAFIADAS ARTICULAÇÕES (Osteomuscular)
CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.006-2

Indicações:


Artrite séptica



Tendinites



Cistos sinoviais



Lesão por EsforçoRepetitivo(LER)



Disfunção da articulação temporomandibular



Derrames articulares



Bursites



Espessamento de Bainha Tendinosa dequalquer natureza



Lesão muscular e tendinosa

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia simples (conforme o caso)
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Profissionais Solicitantes:


Ortopedista



Reumatologista

Prioridades


Artrite séptica

2.18.8 Ultrassonografiado Globo Ocular
CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.008-9

Indicações:


Avaliação doolho indevassável (catarata madura)



Tumoresintraoculares



Traumas oculares



Patologias coróideas



Patologias vitrais e retinianas



Doenças do nervo óptico e da órbita

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico

Profissionais Solicitantes:


Oftalmologista

Prioridades


Traumatismo



Suspeita de câncer

2.18.9 Ultrassonografiatransfontanela
CÓDIGOSIA/SUS - 02.05..02.017-8

Indicações:


Hidrocefalia



Estenose dos vasos intracranianos de maior calibre
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Avaliar efeitoshemodinâmicos e repercussão de doença obstrutiva das carótidas
extracranianas



Avaliar roubo da subclávia



Monitorar vasoespasmo



Rastrear comprometimentoda circulação cerebral na Anemia Falciforme

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia simples (conforme o caso)

Prioridades:


Menores de 01 ano



Portadores de válvulas de derivação ventrículo-peritoneal



Pacientes falcêmicos

Profissionais Solicitantes:


Neurologista



Neurocirurgião



Pediatras



Neonatologistas

2.18.10

Ultrassonografiado Tórax

CÓDIGO SIA/SUS:02.05.02.013-5

Indicações:


Derrame Pleural



Pleuropatias



Patologias do diafragma

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia do tórax PA / perfil
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Prioridades:


Histórico clínico compatível com osindicadores acima.

Profissionais Solicitantes:


Cirurgião Torácico



Pneumologista



Cirurgião geral



Pediatra



Clínico Geral

2.18.11

Ultrassonografiada Bolsa Escrotal

CÓDIGOSIA/SUS - 02.05.02.007-0

Indicações:


Aumento da bolsa escrotal



Tumores



Varicocele



Cistos de cordão



Infecções



Torções



Criptorquidia

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico

Prioridades:


Suspeita de câncer



Crianças adolescentes

Profissionais Solicitantes:


Urologista



Pediatra
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Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Obs:Médicos generalistas devem encaminha para osespecialistas.

2.18.12

Ultrassonografiada Tireóide

CÓDIGOSIA/SUS - 02.05.02.012-7

Indicações:


Hipotireoidismo



Hipertireoidismo



Cistos



Tumores

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Exames de laboratório(TSH, T4)

Prioridades


Nódulode tireóide

Profissionais Solicitantes:


Endocrinologista



Oncologista



Cirurgião Geral



Cirurgião deCabeça e Pescoço



Cirurgião Torácico



Cirurgião Pediátrico



Clínico Geral



Pediatra

2.18.13

Ultrassonografiapélvica Ginecológica

CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.016-0
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2.18.14

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Ultrassonografiatransvaginal

CÓDIGOSIA/SUS:02.05.02.018-6

Indicações:


Dor pélvica aguda



Dor pélvica crônica



Anexites



Investigação de massa abdominal



Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos



Sangramentogenital pós-menopausa



Sangramentogenital anormal no menacme



Seguimento periódico de climatério



Amenorréia primária



Amenorréiasecundária nãorelacionada à gravidez



Tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa



Gestação de 1ºtrimestre

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Preventivo recente



Ultrassonografia prévia (se houver)

Obs: O exame não deverá ser repetido com menos de 01 ano, exceto por
justificativa médica.
Prioridades:


Gestantese idosascomsuspeitasdeCA



Gestante de primeiro trimestre



DIPA

Profissionais Solicitantes:


Ginecologista



Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico



Obstetra
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Médico doPSF



Clínico Geral



Pediatra (ex.: puberdade precoce)

2.18.15

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Ultrassonografia Obstétrica

CÓDIGOSIA/SUS: 02.05.02.014-3
Indicações:


Doença hipertensiva da gravidez (DHEG)



Seguimento de desenvolvimento fetal



Medida de espessura do colo uterino



Localização da placenta, nos casos suspeitos de Placenta Prévia



Acretismo placentário (suspeita)



Oligoidrâmnio e polidrâmnio



Gestante obesa grau 3



Erro provável de data do parto



Amniorrexeprematura confirmada



Gravidez múltipla



Ausência de BCF



Sofrimento fetal



Circular de cordão



CrescimentoIntrauterino Retardado (CIUR)

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Teste de gravidezou cartão de pré- natal

Prioridades


Gestante com cartão depré- natal do SUS e número do SISPRENATAL



Pré Natal de Alto Risco

Profissionais Solicitantes:


Ginecologista



Obstetra



Médico doPSF
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

ROTINA:


Ultrassonografia Morfológica – 21ª a 24ª semana gestacional



Ultrassonografia TN – 11ª a 14ª semana gestacional

2.18.16ultrassonografia Bi-Dimensional Com Ou Sem Doppler (Ecocardiograma)
CÓDIGOSIA/SUS: 02.05.01.003-2

Indicações:


Lesão valvular, inclusive PVM



Disfunção ventricular esquerda de qualquer etiologia



Cardiopatiascongênitas



HAS



Miocardiopatia(dilatada, hipertrófica e restritivas)



Endocardite infecciosa



Avaliação de próteses valvulares,IAM



Doenças do pericárdio



Massas cardíacas



Lesões de artéria aórtica(ECO transesofágico é recomendado)



Transtornos neurológicos (AVC com evidência dedoença clínica)



Embolia pulmonar c/ ou s/ evidência de doença cardíaca



Síncope



Doenças pulmonares (hipertensão pulmonar), trombo em coração direito,
avaliação da doença pulmonar sobre o coração

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Radiografia simples (conforme o caso)



ECG



Teste ergométrico (se houver)

Obs:Em caso de examescom menos de 01ano deve ser acompanhado relatório
médico paraavaliação domédico regulador.
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Profissionais Solicitantes:


Cardiologista



Cirurgião Cardiovascular

Obs: O ecocardiogramafetal somente poderá ser solicitado pelo médico obstetra
no ambulatório de alto risco.

Prioridades ECG alterado:


Usode medicações cardiotóxicas



Pacientes pós-infarto



Pós-cirurgia cardíaca



Menores de 05 anos e maiores de 65 anos

2.18.17

Ultrassonografia Doppler Fluxo Obstetrico

CÓDIGOSIA/SUS:02.05.01.005-9
2.18.18

Ultrassonografia Obstétricacom Doppler Colorido

CÓDIGOSIA/SUS:02.05.01.005-9
Indicações


Retardo decrescimentointra-uterino



Gestante diabética e/ou hipertensa



Idade gestacional a partir da 27ª semana gestacional



Oligoidramnia e Polidramnia

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico



Ultrassonografia obstétrica

Prioridades:


Não há

Profissionais Solicitantes:


Obstetra
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2.18.19

Ultrassonografia Departes Moles

CÓDIGOSIA/SUS
Indicações:


Avaliação

eacompanhamento

da

profundidade

de

tumores

cutâneos

e

subcutâneos

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico

Profissionais Solicitantes:


Dermatologista



Cirurgião Geral



Cirurgião Plástico



Cirurgião Pediátrico

2.19. URETROCISTOGRAFIA
2.19.1 Uretrocistografia Miccional
CÓDIGOSIA/SUS:02.04.05.017-0

Indicações:


Nefropatia de refluxo (sinais)



Lesão medular (seguimento)



Pré-operatório de transplante renal



Lesões obstrutivas da bexiga ou uretra



Lesões traumáticas dotrato urinário inferior

Contraindicações:


Hemorragia



Traumas perineais



Pielonefrite

Pré-Requisitos:


História clínica
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Exame físico



Ultrassonografia doaparelho urinário ou pelve



Radiografia contrastado (se houver)

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Profissionais Solicitantes:


Urologista



Nefrologista



Cirurgião Geral



Cirurgião Pediátrico

Prioridades:


Candidato a transplante renal



Sequelado de AVC com perda defunção renal



Trauma de uretra

2.20. UROGRAFIA
2.20.1 Urografiaexcretora
CÓDIGOSIA/SUS:02.04.05.018-9

Indicações:
 Lesões uretrais e renais duvidosas
 Avaliar alterações na face pósterolateral da bexiga
 Avaliar obstruções altas ou baixas
 Hidronefrose
 Calculose (diagnóstico e planejamento terapêutico)
 Avaliar anomalias congênitas do trato urinário
 Tumores intraluminares: piélicosou uretrais.
 Avaliar hematúria macro e microscópica
Contraindicações:
 Alergia ao contraste iodado
 Hipotensão
 Desequilíbriodo cálcioou tetania
 Descompensação cardíaca
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 Diabetes Mellitus descompensada
 Mieloma Múltiplo
 Desidratação
 Insuficiência Renal descompensada
 Pielonefrite aguda
Pré-Requisitos:
 História clínica
 Exame físico
 Radiografia simples abdome com laudo
 Ultrassonografiarim/vias urinárias
Profissionais Solicitantes:
 Urologista
 Nefrologista
 Cirurgião Geral
 Cirurgião Pediátrico
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CAPÍTULO 3

PROTOCOLO
DA
FISIOTERAPIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eclison Souza do Amaral
Fisioterapeuta
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3.1. PROTOCOLO DA FISIOTERAPIA
O atendimento de fisioterapia pelo SUS tem por objetivo atender o paciente dentro
dos critérios de integralidade.
Nível primário - As ações de promoção e prevenção da saúde serão realizadas
no CSCPMJF, no NASF e nas academias da saúde.
Nível secundário - As ações serão desenvolvidas no CSCPMJF, Centro de
Saúde Jorge Ferreira Machado (Itamarati) e SAD.
Nível terciário - As ações serão desenvolvidas no HMNSE.

Principais motivos de encaminhamento:
1. Traumato ortopedia/reumatologia
2. Paralisia facial e/ou nervos periféricos
3. Respiratório
4. Disfunção do assoalho pélvico/incontinência urinária/incontinência fecal
5. Oncologia
6. Cinesioterapia/idoso
7. Diabetes / Tabagismo
8. Neuropatia infantil (de 0 a 2 anos)
Critérios para encaminhamento:
3.1.1. Traumato ortopedia/reumatologia
 Pós-operatório recente - Algias de coluna vertebral e traumas não cirúrgicos
dos sistemas osteomioarticulares. Traumas em geral (por queda).
 Público alvo: adolescente, adulto e idoso
Profissionais solicitantes
 Ortopedista
 Reumatologista
 Clínico geral
 Médico da Família
3.1.2. Paralisia facial e/ou nervos periféricos


Público alvo: adolescente, adulto, idoso e criança

Profissionais solicitantes
 Neurologista
 Otorrinolaringologista
Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

151

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

 Ortopedista
3.1.3. Respiratório
 Disfunções respiratórias e ventilatórias e necessidade de higiene brônquica.
 Pacientes com comprometimento de leve a moderado e acompanhamento
regular com pneumologista.
Profissionais solicitantes
 Pneumologista
 Pediatra
 Hebiatra
 Clínico Geral
3.1.4. Disfunção do assoalho pélvico/incontinência urinária/fecal
 Queixas de incontinência urinária e fecal para qualquer etiologia
 Público alvo: adolescente, adulto e idoso.
Profissionais solicitantes
 Clínico geral
 Pediatra
3.1.5. Oncologia
 CA de mama pré e pós-operatório em qualquer fase
 Público alvo: adolescente, adulto e idoso.
Profissionais solicitantes
 Cirurgião
 Oncologista
 Clínico Geral
 Enfermeiro que atue na área
3.1.6. Cinesioterapia/idoso
 Idoso com 60 anos ou mais com queixa de diminuição da capacidade
funcional, com outras comorbidades ou não.

Restrições:
 Alteração cognitiva moderada e grave
 Dor em fase aguda
 Dependência de moderada a grave
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Profissionais solicitantes
 Geriatra
 Cardiologista
 Clínico Geral
 Ortopedista
 Profissionais de saúde que atuem nesta faixa etária
Obrigatoriedade:
O paciente deve passar pela avaliação prévia do cardiologista ou geriatra.
3.1.7. Diabetes/Tabagismo
 Público alvo: adolescente, adulto e idoso.
Profissionais solicitantes:


Assistente Social



Psicólogo



Enfermeiro



Endocrinologista



Clínico Geral

*De acordo com a equipe do programa (Disbetes ou Tabagismo)
3.1.8. Neuropatia Infantil
Critérios:


Atraso motor



Paralisia Cerebral



Síndrome neurológica

Profissionais solicitantes:


Pediatra



Neurologista



Médico da Família



Ortopedista



Pneumologista
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PROTOCOLO
DA
FONOAUDIOLOGIA

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

154

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Maria Luiza Pellegrini Pires Fontanella
Fonoaudióloga

4.1.

PROTOCOLO DA FONOAUDIOLOGIA

Principais motivos de encaminhamento:
1. Alterações de fala e linguagem
2. Alterações da motricidade facial
3. Alterações da audição
4. Alterações da voz
5. Dificuldade nos processos de aprendizagem
6. RN de risco

Critérios para encaminhamento:
4.1.1. Alterações de fala e linguagem


Paciente com alteração no desenvolvimento da linguagem oral decorrente da
perda auditiva/surdez



Comprometimento neuropsicomotor



Contato precário com outro/isolamento/dificuldade de estabelecer vínculos



Fala incompreensível aos 18m



Dificuldade nas atividades da vida diária



Histórico familiar de atraso de fala



Dificuldade na expressão e/ou compreensão da fala
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Substituição de sons na fala



Disfluência/gagueira



Fatores de risco ambientais



Doenças neurológicas



Inabilidade de interação com pouco uso das funções comunicativas

4.1.2. Alterações da motricidade orofacial


Paciente com alterações do sistema estomatognático compreendendo as
funções – fonação, deglutição, sucção, mastigação e respiração.



Disfagia



Predomínio de alimentação líquida/pastosa



Hábitos orais – chupeta, mamadeira, sucção digital



RGE



Malformações craniofaciais/laríngeas/síndromes



Ronco ou apneia do sono

Profissionais solicitantes
 Otorrinolaringologista
 Pediatra
 Clínico Geral
 Neurologista
 Dentista

4.1.3. Alterações da audição


Não realização do teste da orelhinha



História de surdez familiar



Otites de repetição



Dificuldade de identificar a origem dos sons



Solicitação da repetição da fala



Ouvir som muito alto (radio/TV)



Não se acalma com a voz da mãe/cuidadora

Profissionais solicitantes
 Otorrinolaringologista
 Pediatra
 Clínico Geral
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4.1.4. Alterações da voz


Alterações vocais por mais de 15 dias



Esforço e/ou cansaço ao falar



Abuso vocal



Pigarros constantes



Voz debilitada



Muda vocal

Profissionais solicitantes
 Otorrinolaringologista

4.1.5. Dificuldade nos processos de aprendizagem


Queixas relacionadas ao processo de aprendizagem



Dificuldade no processo da compreensão da leitura e produção da escrita
com substituições e/ou dificuldade na elaboração e compreensão de textos

Profissionais solicitantes
 Pediatra
 Neurologista
 Hebiatra

4.1.6. RN de risco


RN prematuro



RN gemelar



RN que permaneceu na Neonatal



Síndromes



Doenças neurológicas

Profissionais solicitantes
 Clínico Geral
 Pediatra

 Neurologista
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CAPÍTULO 5

PROTOCOLO
DA
NUTRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Cátia Regina Silva Pinto
Nutricionista
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PROTOCOLO DA NUTRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E CRITÉRIOS PARA ORIENTAÇÃO DOS
ENCAMINHAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO
São pacientes elegíveis para o atendimento nutricional aqueles que não obtiveram

resposta ao tratamento realizado na atenção primária, nas seguintes situações:


Crianças a partir de 7 anos



Nefropatia;



Gestantes;



Doenças inflamatórias intestinais;



Desnutrição (exceto em casos de transtornos alimentares);



Excesso de peso com comorbidades (ex: diabetes mellitus, hipertensão arterial
sistêmica, dislipidemia) de difícil controle;



Obesidade (adultos: obesidade grau II e III – IMC >35 kg/m² e < 39 kg/m²);



Diabetes Mellitus descompensada (hemoglobina glicada >7,5% e/ou pacientes em
uso de insulina);



Hiperuricemia;



Hepatopatia;



Doenças pulmonares;



Cardiopatia.

Os encaminhamentos para a Nutrição devem conter:


Diagnóstico clínico;



Estado nutricional antropométrico, de acordo com a classificação do Índice de
Massa Corporal (IMC) estabelecido para cada faixa etária;

Exames complementares:


Exames laboratoriais recentes (até os últimos seis meses) Relacionados ao
motivo do encaminhamento. Por exemplo: glicemia de jejum, hemoglobina
glicada, colesterol total e frações (HDL/LDL), triglicérides, hemograma completo,
ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina, TSH, T4, creatinina/clearance de
creatinina, uréia, sódio, potássio; TGO, TGP, GGT



Medicamentos em uso.
Não serão atendidos, através desse fluxo, pacientes que apresentarem como

motivo principal do encaminhamento as seguintes situações:
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Crianças a partir de 7 anos com obesidade grave (escore –z >+3) – WHO, 2007;



Problemas gástricos (ex: gastrite, úlceras);



Pré ou pós-operatório de cirurgia bariátrica;



Transtornos alimentares;



Obesidade (adulto IMC < 35 kg/m²);



Esportistas ou praticantes de atividade física em academias ou não;



Doenças crônicas não transmissíveis isoladamente (exceções especificadas
previamente) de acordo com a individualidade.
Diante de alguns casos durante a consulta surge a necessidade de

encaminhamento para alguns especialistas como: Endocrinologista, Nefrologista,
Gastroenterologista, Psiquiatra, ortopedista, cardiologista, clinico geral e outros
profissionais de saúde como: Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Psicólogos.
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CAPÍTULO 6

PROTOCOLO
DA
ODONTOLOGIA

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Carla Collis de Camargo Vasconcellos
Diretora do Departamento de Saúde Bucal
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6.1. ENDODONTIA
Principais motivos de encaminhamento:
1. Dor de origem endodôntica (com ou sem abscesso)
2. Dentes que sofreram traumas
3. Necessidade de retratamento
4. Dentes com possível reabilitação
5. Dentes com cáries profundas e com envolvimento pulpar (com ou sem abcesso)

Critérios para encaminhamento:


Remoção total da cárie (acesso)



Radiografia periapical do elemento

6.2. PERIODONTIA
Principais motivos de encaminhamento:
1. Gengivite persistente
2. GUNA e GEAP (gengivo estomatite herpética)
3. Gengivectomia
4. Gengivoplastia
5. Cunha pré-restauradora
6. Uletomia
7. Aumento de Coroa Clínica
8. Cirurgias com finalidade estética ou pré-protética (desde que os elementos possam ser
reabilitados)
9. Raspagem aberta (supra e subgengival)

Critérios para encaminhamento:


Em caso de ACC, encaminhar o paciente com remoção da cárie (acesso) e
com radiografia periapical e, se for necessário o tratamento endodêntico, já
indicá-lo no encaminhamento.



Nos outros casos, encaminhar com o tratamento indicado e radiografia se
necessário.

6.3. CIRURGIA ORAL MENOR (BUCOMAXILOFACIAL)
Principais motivos de encaminhamento:
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1. Cirurgia de destes inclusos, semi-inclusos (terceiros molares)
2. Exéreses de hiperplasia tecidual anormal
3. Lesões brancas (diagnóstico clínico e biopsiável)
4. Lesões vermelhas (diagnóstico clínico e biopsiável)
5. Lesões ulceradas (diagnóstico clínico e biopsiável)
6. Apicetomia (com tratamento endodôntico prévio e prognóstico favorável)
7. Frenectomias e bridectomias
8. Exodontias múltiplas (no mínimo três elementos por quadrante)
9. Toroplastia para finalidades protéticas

Critérios para encaminhamento:


Encaminhamentos para exodontias devem vir acompanhados de radiografia
periapical do(s) elemento(s).



Avaliações estomatológicas devem ser encaminhadas em formulários
específicos, constando o motivo do encaminhamento, dados clínicos e
localização da lesão.

6.4. ESTOMATOLOGIA
Principais motivos de encaminhamento:
1. Biópsias incisionais, excisionais e aspirativas para fins disgnósticos das patologias
bucais.
2. Sinais evidentesde lesões na mucosa bucal e estruturas anexas (recorrentes ou não)
3. Surgimento de placas esbranquiçadas, áreas atróficas ou manchas escurecidas,
mesmo sem ulcerações, nódulos ou infartamento ganglionar
4. Lesões ósseas de natureza diversa, localizadas na maxila ou na mandíbula

Critérios para encaminhamento:


Encaminhamentos com dados clínicos e localização da lesão.

6.5. PACIENTES ESPECIAIS
Principais motivos de encaminhamento:
1. Pacientes portadores de deficiência com movimentos involuntários que coloquem em
risco a sua integridade físicae aqueles cuja história médica e condições complexas que
necessitem de uma atenção especializada.
2. Pacientes com sofrimento mental que apresentem dificuldade de atendimento nas
unidades básicas de saúde.
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3. Pacientes com comprometimento, que não respondem a comandos, não cooperativos,
após duas tentativas frustradas de atendimento.
4. Paciente com deficiência visual e/ou auditiva e/ou física, quando associado aos
distúrbios de comportamento.
5. Pacientes com patologias sistêmicas crônicas, endócrino-metabólicas, alterações
genéticas e outras associadas a distúrbio de comportamento.
6. Paciente com distúrbio neurológico grave (ex: paralisia cerebral), com doenças
degenerativas do sistema nervoso central e paciente autista.
Critérios para encaminhamento:


Encaminhar para o serviço de odontologia de pacientes especiais com laudo
e indicações.

6.6. RADIOLOGIA
Principais motivos de encaminhamento:
1. Suspeita de cárie
2. Dor
3. Mobilidade
4. Suspeita de doença periodontal
5. Indicação para endodontia/exodontia

Critérios para encaminhamento:


Paciente deve ter a solicitação realizada através do pedido de exame.
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CAPÍTULO 7

PROTOCOLO
DA
PSICOLOGIA
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Cely Miranda da Silva Salles
Laura Rita Alves da Rosa
Leonardo Pecoraro Costa
Liana Marlei Tanus
Madelon de Vasconcellos Filpo
Maria Celeste Coelho Silveira da Rosa

7.1. PROTOCOLO DA PSICOLOGIA
Constitui o público alvo para o serviço de Psicologia nos ambulatórios de Saúde
Mental de Petrópolis as pessoas com sofrimento psíquico moderado, sem sintomas
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psicóticos, com implicações e prejuízos sobre o desenvolvimento e/ou a qualidade de
vida, a capacidade produtiva e a sociabilidade, independente de faixa etária.

Motivos para o encaminhamento:
1. Transtornos neuróticos, relacionados com o estresse e transtornos somatoformes*
Prurido/Eczema.
2. *Transtorno somatoforme – Doenças que persistem apesar dos transtornos físicos
presentes não explicarem nem a natureza nem a extensão dos sintomas, nem o
sofrimento e as preocupações do sujeito.
3. Está associado à busca persistente de assistência médica e de familiares e
amigos.
4. Transtornos alimentares.
5. Transtornos de humor.
6. Síndromes comportamentais não associadas a perturbações fisiológicas e fatores
físicos.
7. Transtornos específicos de personalidade.
8. Transtornos decorrentes de conflitos relacionados à identidade de gênero,
orientação e/ou preferência sexual, respeitadas as disposições da resolução CFP
nº 01/1999 e nº 01/2018.
9. Disfunção sexual não causada por transtorno ou doença orgânica.
10. Transtornos de hábitos e impulsos.
11. Transtornos comportamentais e emocionais da infância e da adolescência.
12. Transtornos decorrentes de estresse pós-traumático e/ou síndrome de maus
tratos.

Obs: Pacientes, incluindo crianças (até 12 anos incompletos) e adolescentes (de 12 a 18
anos), com intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e
persistentes, e/ou decorrentes do uso de substâncias psicoativas, e outras situações
clínicas, que impossibilitem o estabelecimento de laços sociais e a realização de projetos
de vida, não constituem público alvo para atendimento psicológico nos Ambulatórios de
Saúde Mental, devendo ser atendidos e acompanhados pelos CAPS do município, nos
termos da Portaria MS nº 3.088, de 23/12/2011.

Para efeitos de encaminhamentos aos CAPS, deverão ser considerados:
1. Os sintomas produtivos que se expressam por:
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Confusão mental, desorganização dos pensamentos e/ou da fala, dificuldade ou
incapacidade de fazer distinção entre a experiência subjetiva e a realidade externa;
Ilusões e alucinações auditivas, visuais, etc;
Delírios ou crenças falsas;
Mudanças e oscilações bruscas de sentimentos e humor sem razão aparente;
Mudanças bruscas de comportamento e/ou comportamentos bizarros;
Agitação psicomotora;
Auto e/ou heteroagressividade;
Ideações suicidas e/ou risco de suicídio;

2. Os sintomas negativos que se expressam por:
Dificuldade e/ou incapacidade de autocuidado;
Déficit na fala e na afetividade;
Isolamento;
Falta de iniciativa;
Dificuldade/incapacidade de demonstrar sentimentos.
Obs: Pacientes, incluindo crianças (até 12 anos incompletos) e adolescentes (de 12 a 18
anos), com ausência de sinais e sintomas de sofrimento psíquico, ou com sinais e
sintomas discretos, decorrentes de circunstâncias clínicas e/ou sociais, que possam se
beneficiar de ações preventivas ou programáticas na área da atenção básica em saúde,
serviços de orientação e/ou de convivência e fortalecimento de vínculos, não constituem
público alvo para atendimento psicológico nos Ambulatórios de Saúde Mental.
Tais demandas devem ser atendidas e acompanhadas, preferencialmente, pelas
equipes das Unidades Básicas de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família, em
articulação com as equipes dos serviços das demais políticas públicas.
Para tais atendimentos, o Departamento de Saúde Mental articulará com o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF) e os gestores da Atenção Básica o trabalho de
matriciamento das equipes.
Em virtude da indisponibilidade de profissionais especializados e de instrumentos
técnicos adequados, as avaliações de crianças e adolescentes com dificuldades de
aprendizagem escolar e as avaliações e estimulações psicopedagógicas não se
constituem como serviços a serem prestados pelos psicólogos e psicólogas dos
Ambulatórios de Saúde Mental.

Do Acesso:
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O acesso ao serviço de Psicologia nos ambulatórios de Saúde Mental se dará por
meio do Sistema de Regulação de Vagas do Município.
Somente os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) credenciados pela
Central de Regulação poderão solicitar vagas para atendimento psicológico nos
Ambulatórios de Saúde Mental.
Os

encaminhamentos em

que

constem

solicitações de avaliação

e/ou

atendimento psicológico, deverão trazer, já na inicial, informações detalhadas acerca da
problemática observada e dos objetivos de tal solicitação, a fim de que a equipe possa
planejar e avaliar o método, os instrumentos disponíveis e a viabilidade de execução.

Do Atendimento:
Os atendimentos psicológicos nos ambulatórios de Saúde Mental deverão seguir
o fluxo:
1. Identificação da demanda, por ordem, junto ao Sistema de Regulação de Vagas;
2. Avaliação inicial da demanda;
3. Elaboração de Projeto Terapêutico Singular (PTS), caso seja avaliado como
necessário o atendimento sistemático no ambulatório;
4. Execução das atividades do PTS;
5. Reuniões periódicas com outros profissionais do ambulatório e com outros serviços da
rede, quando necessário;
6. Avaliação das metas do PTS;
7. Orientação ao paciente e/ou aos responsáveis;
8. Desligamento.

A avaliação inicial deverá ter como objetivo, analisar a solicitação (pessoal e/ou
institucional), as expectativas do paciente, a pertinência do encaminhamento e os limites
para a realização do atendimento requerido.
A avaliação psicológica será realizada de forma diversa, conforme cada caso e
conforme os instrumentos técnicos disponíveis para sua realização, observando-se as
disposições da Resolução CFP Nº 9, de 25 de abril de 2018.
Em face da complexidade dos casos e da necessidade de tempo para reunir as
informações necessárias, os profissionais deverão delimitar um número de sessões,
ainda que aproximado, para a avaliação inicial.
Caso não seja constatado na avaliação inicial a necessidade de atendimento
sistemático do paciente no ambulatório, os profissionais poderão optar, conforme cada
caso, pelo aconselhamento ou orientação ao paciente e/ou aos responsáveis antes do
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desligamento, e/ou encaminhamento de relatório ao profissional ou instituição que fez a
solicitação.
A elaboração do Projeto Terapêutico poderá, em função da complexidade de cada
caso, envolver diversos dispositivos, incluindo necessidade ou não de psicoterapia, bem
como o encaminhamento/inclusão do paciente em outras atividades da ampla rede de
serviços

extra-ambulatório.

Deverá

conter

metas

pactuadas,

construídas

pelo

profissional, paciente e familiares (quando for o caso) e prazos que facilitem a avaliação
posterior.
Nos casos de psicoterapia, os profissionais devem esclarecer à pessoa atendida o
método e as técnicas utilizadas, mantendo-a informada sobre as condições do
atendimento, assim como seus limites e suas possibilidades, sem prejuízos às demais
disposições da Resolução CFP nº10/00, de 10 de dezembro de 2000.
Em razão das especificidades técnicas de cada caso, o acompanhamento
psicoterápico no ambulatório, quando necessário, poderá compreender as seguintes
modalidades:
1. Psicoterapia individual



Infantil (até 12 anos incompletos);



Adolescente (de 12 a 18 anos);



Adultos, incluindo idosos;

2. Psicoterapia de casal - Quando a relação conjugal é o foco do sofrimento e háinteresse
de ambos os parceiros para o atendimento;

3. Psicoterapia de família - Quando os motivos do atendimento são questões referentes a
parentalidade, isto é, situações ligadas ao papel de pai, mãe e filhos e há interesse de
todos por esse tipo de atendimento;
4. Psicoterapia de grupo



Infantil (até 12 anos incompletos);



Adolescente (de 12 a 18 anos);



Adultos, incluindo idosos;

A qualidade das avaliações e/ou atendimentos psicológicos poderá requerer
discussão de casos entre profissionais do próprio ambulatório; supervisão; reuniões e
contatos telefônicos com os demais serviços da rede de saúde, assim como elaboração
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de relatórios técnicos, que devem ser encaminhados aos profissionais e/ou instituições
demandantes.
As atividades acima descritas deverão ser compreendidas como essenciais para a
qualificação dos fluxos e dos atendimentos no ambulatório, devendo ser planejadas e
computadas como produção regular dos psicólogos e psicólogas, dentro da carga horária
semanal de cada servidor.

Dos Desligamentos:

Os desligamentos de pacientes do Ambulatório de Saúde Mental serão feitos
mediante os seguintes critérios:



Alta (alta clínica e alta a pedido)



Desistência

Serão considerados desistentes os pacientes:
Que não comparecerem ao serviço após, pelo menos, duas chamadas da fila de espera;
Que faltarem a duas sessões sem justificativas.
Obs.: Exceções poderão ser consideradas a critério da equipe.

Dos casos omissos:
Os casos omissos neste protocolo serão objeto de análise e decisão dos
profissionais de psicologia do Ambulatório de Saúde Mental em conjunto com a gestão do
Departamento de Saúde Mental.

Observações a serem consideradas no preenchimento de todas
as solicitações de exames/procedimentos:
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Toda solicitação de exame/procedimento deve ser feita em documento próprio
(SADT).



Os

exames/procedimentos

a

serem

solicitados

são

aqueles

aceito

se

consolidados pelo Ministério da Saúde, pela tabela do Sistema de Informações
Ambulatoriais – SIA/SUS, salvo exceções.


Toda solicitação de exame/procedimento para ser realizada deve estar
preenchida corretamente, de maneira legível e em todos os campos;



Descrever o quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido,
descrevendo ou anexando também resultados de exames prévios, relacionados
ao quadro, se realizados;



Cada requisição de exame deve conter apenas 1 (um) pedido de exame,
preenchido de maneira legível de acordo com a descrição da “Tabela de
Procedimentos do SIA/SUS”;



É necessário ata da solicitação e identificação do médico, com carimbo e
assinatura;



O formulário de Requisição de Exames deve estar identificado, com o carimbo da
Unidade de Saúde, onde o paciente foi atendido.

Solicitação de exames/procedimentos de alta complexidade:


Cintilografias, densitometrias, ressonância nuclear magnética, tomografia
computadorizada, cineangiocoronariografias, arteriografias deverão ser feitos
em APAC- Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (Anexo V);



Mamografia em formulário próprio (Anexo VIII);



Ultrassonografias - Requisição de Exames Especializados (Anexo VI);



Exames laboratoriais – Requisição de Exames (Anexo IV).

ATENÇÃO: O preenchimento adequado é importante para que o exame e/ou
procedimento seja solicitado no sistema e autorizado e no caso de exames com pouca
oferta possa ser avaliada a ordem de prioridade.
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O preenchimento não adequado determinarão pendenciamento da solicitação,
para que seja refeita pelo profissional.
Segundo o código de ética médica, qualquer médico pode solicitar qualquer tipo
de exame, poremos pedidos indiscriminados, sem critérios, não obedecendo ao que já
está estabelecido e comprovado nos estudos científicos, acarretam prejuízos aos
usuários e ao erário público.
As solicitações de procedimentos sem observar os protocolos clínicos e de
regulação,

causam

exposições

desnecessárias

dos

usuários,

mais

tempo

na

resolutividade dos casos e aumento da demanda ocasionando riscos para aqueles que a
prioridade é exigida.
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ANEXO I - ELETRONEUROMIOGRAFIA
CÓDIGO SIA/SUS: 02.11.05.008-3
Indicações:


Miopatias



Doenças da junção neuromuscular



Polineuropatias



Mononeuropatias simples e múltiplas



Polirradiculoneurites agudas e crônicas



Neuropatia do nervo facial



Radiculopatias cervicais e lombo-sacras



Plexopatias



Neuropatias motoras e sensitivas



Síndrome de Guillan-Barré



Esclerose Múltipla



Mioclonias



Mielopatias



Distonias



Miofasciculações de origem recente



Incontinência esfincteriana



Traumatismo sobre nervos, plexos ou coluna



Síndrome do túnel do carpo

Pré-Requisitos:


História clínica



Exame físico

Profissionais Solicitantes:


Neurologista



Neurocirurgião



Neuropediatra



Reumatologista



Fisiatra



Ortopedista



Dermatologista (Programa de Hanseníase)



Geriatra



Endocrinologista
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ANEXO II – PROTOCOLO DO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO
Fatores de risco indicativos de encaminhamento ao pré-natal de alto risco
Relacionados a gestação atual:


Restrição do crescimento intrauterino



Polidrâmnio ou oligodrâmnio



Gemelaridade



Malformações fetais ou arritmia fetal



Evidencia fetal de poteinúria



Disbetes Mellitus gestacional



Desnutrição materna severa



Obesidade mórbida ou baixo peso (nestes casos deve-se encaminhar a gestante
para avaliação nutricional)



NIC III



Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com BI-RADS III ou mais



Distúrbios

hipertensivos

da

gestação

(hipertensão

crônica

pré-existente,

hipertensão gestacional ou transitória)


Infecção urinaria de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite (toda
gestante com pielonefrite deve ser inicialmente encaminhada ao hospital de
referência para avaliação)



Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato ferroso.



Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo
HIV, sífilis terciária (ultrassonografia com malformação fetal) e outras IST
(infecções sexualmente transmissíveis, como condiloma), quando não tem suporte
na unidade básica



Infecções como a rubéola e a citomegalovirose adquiridas na gestação atual



Adolescentes com fatores de risco psicossocial

Relacionados às condições prévias:


Cardiopatias



Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica não controlada)



Nefropatias graves (como insuficiência renal crônica e em caso de transplantados)



Endocrinopatias

(especialmente

Diabetes

Mellitus,

hipotireoidismo

e

hipertireoidismo)


Doenças hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia)



Doenças neurológicas (como epilepsia)
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Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento (psicoses, depressão
grave, etc)



Doenças autoimunes (lúpus eritomatoso sistêmico, outras colagenoses)



Alterações genéticas maternas



Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar



Ginecopatias (malformação uterina, tumores anexiais e outras)



Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo
vírus HIV, sífilis terciária (ultrassonografia com malformação fetal) e outras ISTs
(condiloma)



Hanseníase



Tuberculose



Anemia grave (hemoglobina < 8)



Isoimunização Rh



Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado

Relacionados à história reprodutiva anterior:


Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de
causa desconhecida;



Abortamento habitual (duas ou mais perdas precoces consecutivas);



Esterilidade/infertilidade;



Historia prévia de doença hipertensiva da gestação com mau resultado obstétrico
e/ou perinatal (interrupção prematura da gestação, morte fetal intrauterina,
síndrome de HELLP, eclampsia, internação da mãe em UTI);

Sinais indicativos de encaminhamento à urgência e emergência obstétrica:


Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta,
placenta prévia), independente da dilatação cervical e da idade gestacional.



Nunca realizar toque antes do exame especular, caso o contexto exija avaliação
médica;



Suspeita de pré eclâmpsia: Pressão aterial >140/90 (medida após um mínimo de
cinco minutos de repouso, na posição sentada) e associada a proteinúria;



Pode-se usar o teste rápido de proteinúria. Edema não é mais considerado critério
de diagnóstico;



Sinais premonitórios de eclampsia em gestantes hipertensas: Escotomas
cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio
direito;
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Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia);



Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular/corioamnionite ou outra
infecção que necessite de internação hospitalar;



Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes (dor no membro
inferior,sinais flogísticos,edema localizado e/ou varicosidade aparente);



Situações que necessitem de avaliação hospitalar: Cefaléia intensae súbita, sinais
neurológicos, crise aguda de asma, etc;



Crise hipertensiva (PA > 160/110);



Amniorrexe prematura: Perda de líquido vaginal (consistência líquida, em
pequena ou grande quantidade, mas de forma persistente), podendo ser
observada mediante exame especular com Manobra de Valsalvae elevaçãoda
apresentação fetal;



Trabalho de parto prematuro (contrações e modificações de colo uterino em
gestantes com menos de 37 semanas);



IG a partir de 41 semanas confirmadas;



Hipertermia (tax ≥ 37,8°C), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de IVAS;



Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes;



Investigação de prurido gestacional/icterícia;



Vômitos incoercíveis não responsíveis ao tratamento com comprometimento
sistêmico com menos de 20 semanas;



Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre;



Restrição de crescimento intrauterino;



Oligodrâmnio;



Óbito fetal;

Profissionais Solicitantes:


Médicos



Enfermeiros

Projeto de Implantação| OUTUBRO 2017|

178

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

ANEXO III – EXAMES X FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO
Exame
Angioplastia
Angiografia fluorescente
Angio tomografia
Arteriografia
Aspiração de ouvido
Audiometria
Impedanciometria/Imitancio
Biópsia de medula óssea
Biópsia de Próstata paraUSG
Campimetria visual
Campo Visual
Capsulotomia
Cariótipo
Exame
Cineangiocoronariografia (cateterismo)
Cintilografia Miocárdica
Cintilografia óssea
Cintilografia Renal
Cintilografia Tireoide
Cisto Palpebral
Cistoscopia
Clister Opaco
Colangiopancreatografia
Colonoscopia
Curva Tensional
Densitometria óssea
Doppler de artérias renais
Ductografia
Ecodoppler(ven/art/carot/vert
Ecobiometria
Ecocardiografia Transesofágoco
Ecotransesofagico
Ecocardiograma
Eletroencefalograma
Eletrocardiograma
EEG c/ MaparaFotoest.
ENMG(eletroneuromiografia)
Endoscopia Digestiva Alta
Endoscopia Nasal
Escanometria
Endosc. Nasal
Espirometria/PFR
Esteira Ergométrica
Estudo Urodinâmico
Exercícios ortópticos
Exerese Calázio
Exerése Ptrígio
Fibronasolaringoscopia
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Formulário
AIH + Alta Complexidade + APAC
APAC + Alta Complexidade
APAC
APAC + Alta Complexidade
Requisição Simples
Req. Simples
Req. Simples
Req. Simples
Especializados
APAC
SIA/SUS
APAC
Req. Simples
Formulário
APAC + Alta Complexidade + AIH
SlA/SUS
SIA/SUS
SIA/SUS
APAC
SIA/SUS
Especializados
Especializados
Especializados
Especializados
SIA/SUS
APAC
Especializados
Especializados
Especializados
SIA/SUS
Especializados
APAC
Especializados
Req. simples
Req. simples
Req. Simples ou Especializados
Especializados
Especializados
Especializados
Req.simples
Especializados
Req. Simples ou Especializados
Especializados
Especializados
SIA/SUS
SIA/SUS
SIA/SUS

179

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENÇÃO GERLA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Exame
Fotocogulação
Gonioscopia
Hemodialise
Histeroscopia
Histerossalpingografia
Holter 24 h
Implante de Stente
Imunohistoquímica
Iridotomia
Linfancintilografia
Litotripsia
Mamografia
Mapa
Mapeamento de retina
Nasofibrolaringoscopia Adulto
Oxigenoterapia Hiperbarica
PAAF Tireoide
PAM
Peniscopia
Polissonografia adulto
PESS
Prótese auditiva
Prova de Função
Pterígio
RNM (Ressonância)
Retinografia Simples
Retinopexia
Retossigmoidoscopia
RNA Quant/Qual/Genotip.
RX com carga
Seriografia
Sondagem Lacrimal
USG (diversas)
USG Ocular
USG Transretal Com Biópsia
Teste de Ereção
Teste de estímulo
Teste Ortóptico
Teste de Suor
Tomografia de Coerencia Optica
Tomografia Computadorizada
Topografia Corneana
Urografia excretora
Uretrocistografia
Urodinâmica completa
Vectoeletronistagmografia
Videohisteroscopia
Videolaringoscopia
Exame
Videonasolaringoscopia
Vitrectomia
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

Formulário
SIA/SUS
SIA/SUS
Req. Específica
APAC
Especializados
Especializados
APAC + Alta Complexidade
Especializados
SIA/SUS
APAC
APAC
Especializados
Especializados
Especialidades
Especializados
APAC
Especializados
Especializados
Especializados
Especializados
Simples
Req. Simples ou Especializados
SIA/SUS
APAC
APAC
APAC
Especializados
APAC
req.simples
Especializados
SAI/SUS
Especializados
SIA/SUS
Especializados
Especializados
Especializados
SIA/SUS
Especializados
SIA/SUS
APAC
SIASUS
Especializados
Especializados
Especializados
Especializados
APAC
Especializados
Formulário
Especializados
SIASUS
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PROTOCOLOS ORIENTADORES DE
CONSULTAS E EXAMES DIAGNÓSTICOS

OBS: Todos os exames diagnósticos/terapêuticos que não constam na lista de
procedimentos disponíveis no município, só poderão ser solicitados a pacientes
acompanhados no SUS pelos médicos da rede mediante justificativa.

ANEXO IV – SOLICITAÇÃO DE EXAME
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ANEXO V – LAUDO PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA
COMPLEXIDADE (APAC)
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ANEXO VI – REQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO
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ANEXO VII – GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA
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ANEXO VIII – SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA (FRENTE E VERSO)
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