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APRESENTAÇÃO

A

atenção Básica (AB), que se caracteriza, entre outras coisas, como porta de entrada
preferencial do SUS e como lócus privilegiado de gestão do cuidado dos usuários,
cumpre papel estratégico nas redes de atenção, servindo como base para o seu
ordenamento e para a efetivação da integralidade. Para isso, é fundamental que a AB tenha
alta resolutividade, o que, por sua vez, depende da capacidade clínica e de cuidado de suas
equipes, do grau de incorporação de tecnologias duras (diagnósticas e terapêuticas) e da
articulação da Atenção Básica com outros pontos da rede de saúde.
Sabemos, por outro lado, que o serviço especializado, sobretudo seu componente
ambulatorial, é um lugar marcado por diferentes gargalos, em especial no que se refere ao
acesso a ele. Isso decorre de elementos como o modelo de atenção adotado, o dimensionamento
e organização das ofertas e também do grau de resolutividade da Atenção Básica nos diversos
lugares. Os gargalos, anteriormente mencionados, requerem, para a sua superação, que se
constituam estratégias que impactem na Atenção Básica, nos processos de regulação do
acesso (desde os serviços solicitantes até as centrais de regulação), bem como na organização
da atenção especializada.
Neste material, toma-se como foco a Atenção Básica, em especial alguns aspectos
presentes no processo de referenciamento de usuários para outros serviços especializados,
que são abordados sob a forma de protocolos de encaminhamento. É bem verdade que tais
protocolos, para se efetivarem e terem maior potência, precisam ser articulados a processos
que aumentem a capacidade clínica das equipes que fortaleçam práticas de microrregulação
nas Unidades Básicas de Saúde (tais como gestão de filas próprias da UBS e dos exames e
consultas descentralizados/programados para cada UBS, por exemplo) e que propiciem a
comunicação entre UBS, centrais de regulação e serviços especializados (pactuação de fluxos
e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a distância, entre outros). Um dos destaques
que merecem ser feitos é a consideração e a incorporação, no processo de referenciamento,
das ferramentas de telessaúde articulado às decisões clínicas e aos processos de regulação do
acesso.
Neste contexto, os protocolos de encaminhamento são ferramenta, ao mesmo tempo, de
gestão e de cuidado, pois tanto orientam as decisões dos profissionais solicitantes quanto se
constituem como referência que modula a avaliação das solicitações pelos médicos reguladores.
É com esta clareza, e contando com a parceria de um grupo de profissionais fundamentais
do SUS vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o Ministério da Saúde
(MS) oferta os protocolos de encaminhamento para os gestores e trabalhadores do SUS.
Esperamos que esta seja mais uma das estratégias que caminham no sentido de aumentar a
resolutividade, a capacidade de coordenação do cuidado e a legitimidade social da Atenção
Básica. Mãos à obra!

Departamento de Atenção Básica/SAS/MS
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle/SAS/MS
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INTRODUÇÃO

A

regulação da assistência à saúde tem a função primordial de ordenar o acesso às ações
e aos serviços de saúde, em especial à alocação prioritária de consultas médicas e
procedimentos diagnósticos e terapêuticos aos pacientes com maior risco, necessidade
e/ou indicação clínica oriundos dos diversos serviços de saúde em tempo oportuno.
Complementarmente, a regulação deve servir de filtro aos encaminhamentos desnecessários,
devendo selecionar o acesso dos pacientes às consultas e/ou procedimentos apenas quando eles
apresentem indicação clínica para realizá-los. Essa ação de filtro deve provocar a ampliação
do cuidado clínico e da resolutividade na AB (Atenção Básica), evitando a exposição dos
pacientes a consultas e/ou procedimentos desnecessários (prevenção quaternária)1 . Além
disso, otimiza o uso dos recursos em saúde, impede deslocamentos desnecessários e traz
maior eficiência e equidade à gestão das listas de espera.
O cumprimento dessas funções depende, entretanto, do conhecimento de informações
mínimas do paciente para determinar a necessidade da consulta no serviço ou do
procedimento especializado, incluindo a respectiva classificação de risco do problema de
saúde em questão. Neste sentido, o desenvolvimento de protocolos para os principais motivos
de encaminhamento de cada especialidade ou para os principais procedimentos solicitados
facilita a ação da regulação.
Importante ressaltar a necessidade de se estabelecer fluxo institucional de comunicação
(referência e contrarreferência) entre as equipes de Atenção Básica com outros pontos de
atenção. Ao ser encaminhado para cuidados especializados temporários ou prolongados,
é interessante que as equipes de Atenção Básica possam compartilhar informações sobre o
itinerário de cuidado do usuário na Rede de Atenção à Saúde.
Os protocolos de encaminhamento têm por objetivo responder a duas questões
principais ao médico regulador e orientar os profissionais que atuam na AB. As duas questõeschave são:
1. O paciente tem indicação clínica para ser encaminhado ao serviço
especializado?
2. Quais são os pacientes com condições clínicas ou motivos de encaminhamento
que devem ter prioridade de acesso?
Para responder à primeira pergunta, é fundamental que a gestão, em parceria com
a regulação e com os pontos de atenção envolvidos, estabeleça quais são, dentro de cada
especialidade ou de cada motivo de encaminhamento, os pacientes que precisam ser avaliados
pelo serviço especializado e aqueles que não têm necessidade de atendimento em outro nível
de atenção e podem ser manejados na AB.

Prevenção quaternária foi definida como a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-los de novas
intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis (NORMAN; TESSER, 2009).
1
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Como exemplo, podemos utilizar o hipertireoidismo na especialidade Endocrinologia.
Após definir que pacientes com hipertireoidismo devem ser encaminhados para tratamento
especializado – definição de “condição clínica que indica necessidade de encaminhamento” –, o
protocolo de encaminhamento deve exigir do médico solicitante um conjunto de informações
com base na anamnese, exame físico e exames complementares (conteúdo descritivo mínimo).
Esse conjunto de informações deve servir para que o médico regulador confirme a suspeita
ou diagnóstico do hipertireoidismo. E deve, quando indicado, conter outras informações
relevantes, como tratamentos realizados pelo paciente, comorbidades, medicações em uso etc.
O recomendado é que os protocolos de encaminhamento sejam adaptados à realidade
regional. Sua utilização deve iniciar pelas especialidades médicas com tempo de espera mais
prolongado, os chamados pontos de estrangulamento da regulação ambulatorial. A elaboração
dos protocolos deve ser pautada pela melhor evidência científica disponível e pelas diretrizes
de organização da rede de serviços de saúde regional/local. É fundamental a revisão periódica
dos protocolos, ou quando do surgimento de novas evidências científicas.
A ação regulatória deve permitir a possibilidade de esgotamento de todos os recursos
do manejo clínico na AB, ampliando ao máximo a resolutividade. Para isso, é fundamental
a definição dos motivos de encaminhamento com maior frequência, cujo diagnóstico e/
ou tratamento sejam sensíveis às ações clínicas da AB e sua atual capacidade de resposta
(resolutividade). A maior resolutividade depende da estrutura dos serviços e do processo
de atenção (incluindo o acesso de primeiro contato), e pode ser fortalecida ao aliarmos ao
processo regulatório atividades educacionais, uso de protocolos clínicos para AB e maior
oferta de recursos de maior densidade tecnológica, tanto diagnósticos como terapêuticos.
As informações clínicas exigidas nos protocolos de encaminhamento devem ser sucintas e objetivas,
compondo um conjunto de informações necessárias e suficientes para a prática da regulação.
Algumas condições clínicas são do campo de atuação de mais de uma especialidade.
Nesses casos, o médico regulador deve conhecer as características dos serviços de referência
e, na medida do possível, redirecionar os encaminhamentos para as especialidades com maior
resolutividade e/ou menor demanda. Aí, por suposto, desde que atendido o princípio de
responsabilização clínica, economia de escala e resolutividade do serviço de referência diante
do problema encaminhado e, num plano posterior, o conforto de deslocamento do paciente.
A identificação de encaminhamentos fora dos protocolos ou imprecisos (com definição
duvidosa) deve ser acompanhada, quando possível, de atividades de apoio matricial, a partir
dos núcleos de telessaúde e outras ações pedagógicas. Nesses casos, identificamos um momento
oportuno para o aprendizado e auxílio dos profissionais, por meio de teleconsultoria dirigida
ao diagnóstico e/ou manejo corretos. A recusa do encaminhamento equivocado, aliada à
discussão do caso clínico em questão, pode ser ótimo instrumento de desenvolvimento
profissional contínuo. Isso porque tal recusa é centrada na observação de uma necessidade
concreta de aprendizado do médico da AB, com potencial de aumentar sua resolutividade no
caso discutido e em questões futuras semelhantes.
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Com o objetivo de desenvolver metodologia voltada à elaboração de protocolos de
encaminhamento para ações e serviços especializados, elaboramos um passo a passo visando
à produção desses protocolos localmente. As orientações, descritas a seguir, envolvem sete
etapas. É necessário:

1.

identificar a especialidade/procedimento especializado com demanda reprimida (identificada por
tempo de espera prolongado), cujos motivos de encaminhamento são sensíveis às ações clínicas
em AB e sua capacidade de resposta (resolutividade);

2.

realizar diagnóstico de demanda nas listas de espera das especialidades clínicas previamente
escolhidas. Dada a incongruência comumente encontrada entre a história clínica e a categorização
baseada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID), é fundamental a avaliação da descrição subjetiva contida no encaminhamento;

3.

selecionar os motivos de encaminhamento mais frequentes para cada especialidade/procedimento;

4.

revisar evidências e protocolos científicos sobre o manejo clínico mais indicado em AB e em outros
níveis de atenção dos principais motivos de encaminhamento. Atentar para necessidade de esgotar
todos os recursos disponíveis na AB. Identificar quais são as contribuições do serviço especializado
na avaliação e tratamento da condição clínica em estudo;

5.

definir os motivos de encaminhamento que devem e que não devem ser encaminhados para
especialidade/procedimento especializado;

6.

definir quais são os motivos que caracterizam maior risco/necessidade, para prioridade no
acesso especializado. Em casos de dúvida da necessidade do encaminhamento, recomendamos
a solicitação de informações adicionais ou a manutenção do encaminhamento com intenção de
proteger o paciente;

7.

elencar conjunto mínimo de informações que devem ser fornecidas pelo médico solicitante.
Obtidas por meio da anamnese, exame físico e exames complementares, essas informações
constituirão o protocolo de encaminhamento de cada motivo de encaminhamento. Por isso, devem
ser suficientes para definir o diagnóstico/suspeita diagnóstica e a conduta do médico regulador
(condutas essas já definidas a priori – protocolos de regulação). Os critérios de encaminhamento
devem ser objetivos e disponíveis. Em função da impossibilidade de prever todas as circunstâncias
passíveis de encaminhamento, algumas informações clínicas complementares, não previstas em
protocolo, podem auxiliar na decisão da regulação.

Para exemplificar, relatamos, a seguir, o processo de desenvolvimento de protocolos
para Endocrinologia. A escolha dessa especialidade decorreu da existência de tempo de espera
prolongado. Realizamos diagnóstico de demanda e listamos os seis motivos mais comuns de
encaminhamento. São eles: diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo de
tireoide, bócio de tireoide e obesidade. Revisamos a literatura para identificação do manejo
clínico adequado em cada situação, determinando os papéis da AB e do serviço especializado.
Definimos, por exemplo, que todos os casos de hipertireoidismo deveriam ser avaliados por
médico endocrinologista, e quase todos os casos de hipotireoidismo poderiam ser manejados
na AB (uma das exceções é o hipotireoidismo central).
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A partir daí, elaboramos os protocolos de encaminhamentos para cada uma dessas especialidades.
No hipertireoidismo, o protocolo compreende cinco informações – resultado do exame de TSH sérico
com data; resultado do exame de T4 sérico com data; sinais e sintomas; medicações antitireoidianas
em uso; e outras medicações em uso. Com elas, podemos inferir se o paciente tem hipertireoidismo, se
apresenta sintomas e se já está fazendo uso de alguma medicação para controle dos sintomas.
Para os casos que não possuem indicação clínica para encaminhamento, como o
hipotireoidismo, complementamos o trabalho da regulação ambulatorial com a promoção,
pelo núcleo de Telessaúde, de teleconsultoria com o médico assistente. O objetivo é auxiliar na
identificação e manejo corretos dos casos sensíveis às ações clínicas da AB.
Esperamos que os protocolos de encaminhamento ofertados pelo Ministério da Saúde
possibilitem melhor organização do acesso às ações e aos serviços de saúde especializados e
maior resolutividade da AB.
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1 ENDOCRINOLOGIA ADULTO

O

s motivos de encaminhamento selecionados são os mais prevalentes para a
especialidade Endocrinologia. As informações solicitadas nos protocolos são de
presença obrigatória. Têm como objetivo determinar se o paciente necessita de
encaminhamento para o especialista e definir a prioridade no encaminhamento.

Ressaltamos que outras situações clínicas, ou mesmo achados na história e no exame
físico dos pacientes, podem justificar a necessidade de encaminhamento e podem não estar
contempladas nos protocolos. Solicitamos que todas as informações consideradas relevantes
sejam relatadas.

Pacientes com diagnóstico e suspeita de hipertireoidismo e diabetes mellitus tipo 1 devem
ter preferência no encaminhamento ao endocrinologista quando comparados com outras
condições clínicas previstas nestes protocolos.

1.1 Bócio Multinodular
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento:
•

TSH diminuído (suspeita de nódulo quente); ou

•

nódulo com indicação de PAAF (quando ainda não foi realizada); ou

•

sintomas compressivos atribuíveis ao bócio ou suspeita de malignidade; ou

•

indicação de tratamento cirúrgico ou iodo radioativo (bócio grande, bócio que está
crescendo).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de ecografia de tireoide, com descrição do tamanho, característica dos nódulos
e volume do bócio, com data;
4. história familiar de câncer de tireoide (sim ou não), com indicação do parentesco;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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1.2 Diabetes Mellitus
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Endocrinologia:
•

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); ou

•

paciente com DM tipo 1 (uso de insulina como medicação principal antes dos 40 anos).
PREFERÊNCIA NO ENCAMINHAMENTO.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. resultado de exame de hemoglobina glicada, com data;
2. resultado de exame de creatinina sérica, com data;
3. insulina em uso (sim ou não), com dose e posologia;
4. outras medicações em uso, com dose e posologia;
5. peso do paciente em quilogramas (kg);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

1.3 Hipertireoidismo
Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento:
•

todos os pacientes. PREFERÊNCIA NO ENCAMINHAMENTO.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de exame T4 livre ou T4 total, com data;
4. uso de metimazol ou propiltiouracil (medicação para hipertireoidismo), com dose e
posologia;
5. outras medicações em uso, com posologia e dose;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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1.4 Hipotireoidismo
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento:
•

suspeita de hipotireoidismo central (TSH normal ou baixo, e T4 livre ou total baixo); ou

•

paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,5 mcg/kg de levotiroxina, quando
já avaliada adesão e uso de medicações ou condições que cursam com alteração de
metabolismo/absorção de T4.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de exame T4 livre ou T4 total, com data;
4. uso de levotiroxina (sim ou não), com dose;
5. outras medicações em uso, com posologia e dose;
6. peso do paciente em quilogramas (kg);
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

1.5 Nódulo de Tireoide
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento:
•

TSH diminuído (suspeita de nódulo quente); ou

•

nódulos sólidos com mais de 1 cm (para PAAF, quando ainda não foi realizada); ou

•

história clínica, exame físico ou características do nódulo suspeito para malignidade (para
PAAF, quando ainda não foi realizada); ou

•

sinais e sintomas compressivos ou com suspeita para malignidade (dispneia, rouquidão,
tosse, disfagia, adenomegalias patológicas).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame TSH, com data;
3. resultado de ecografia de tireoide, com descrição do tamanho e característica do(s)
nódulo(s), com data;
4. história familiar de câncer de tireoide (sim ou não), com indicação do parentesco;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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1.6 Obesidade
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento:
•

pacientes com suspeita de obesidade secundária (provocada por problema
endocrinológico).

Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para cirurgia bariátrica:
•

pacientes com indicação clínica (IMC acima de 35 com alguma comorbidade2 , ou acima
de 40 sem a presença de comorbidades).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. IMC;
3. peso do paciente em quilogramas (kg);
4. estatura, em metros;
5. breve descrição do tratamento clínico longitudinal (realizado por, no mínimo, dois anos)3 ;
6. risco cardiovascular (em %), ou doença cardiovascular (sim/não). Se sim, informar qual
doença cardiovascular;
7. diabetes mellitus de difícil controle (sim/não). Se sim, informar medicações em uso, com
dose;
8. hipertensão arterial de difícil controle (sim/não). Se sim, informar medicações em uso,
com dose;
9. apneia do sono (sim/não). Se sim, informar como foi o diagnóstico;
10. doenças articulares degenerativas (sim/não). Se sim, informar qual;
11. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

Comorbidades: risco cardiovascular maior que 20% em 10 anos, doença cardiovascular, hipertensão arterial de difícil controle, diabetes
mellitus de difícil controle, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (apneia do sono), doença articular degenerativa.
3
Conforme a Portaria nº 424, de 19 de março de 2013, o conceito de tratamento clínico longitudinal inclui: “orientação e apoio para mudança
de hábitos, realização de dieta, atenção psicológica, prescrição de atividade física e, se necessário, farmacoterapia, realizado na Atenção Básica
e/ou atenção ambulatorial especializada por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos.” (BRASIL, 2013b)
2
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2

NEFROLOGIA ADULTO

O

s protocolos foram desenvolvidos para os motivos de encaminhamento mais comuns
para a especialidade Nefrologia. Entretanto, algumas condições clínicas podem
estar sobrepostas. Na presença de doença renal crônica associada a outro motivo de
encaminhamento, sugerimos a aplicação de protocolo específico.
As informações solicitadas nos protocolos são de presença obrigatória. Têm como
objetivo determinar se o paciente necessita de encaminhamento para o especialista e definir a
prioridade no encaminhamento.
Ressaltamos que outras situações clínicas, ou mesmo achados na história e no exame físico
dos pacientes, podem justificar a necessidade de encaminhamento e podem não estar contempladas
nos protocolos. Solicitamos que todas as informações consideradas relevantes sejam relatadas.
Pacientes com taxa de filtração estimada < 30 /min/1,73m2 (estágio 4 e 5) devem ter
preferência no encaminhamento ao nefrologista quando comparados com outras condições
clínicas previstas nestes protocolos.

2.1 Cistos/Doença Policística Renal
Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para Nefrologia:
•

suspeita de doença policística renal.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Urologia:
•

cistos com alterações sugestivas de malignidade; ou

•

cistos simples de grande volume (> 35cm); ou

•

cistos simples sintomáticos (dor lombar, hematúria persistente, obstrução de via urinária).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou outros achados relevantes);
2. resultado de exame de imagem (ecografia ou tomografia), com data. O exame deve
descrever tamanho dos cistos, número e localização;
3. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de perda rápida de função renal,
colocar dois resultados da creatinina sérica com no mínimo seis meses de diferença entre eles);
4. cor de pele (preta ou não), idade e sexo (ambas as informações podem ser encontradas no
sistema informatizado de regulação, quando existente);
5. resultado EQU/EAS/urina tipo 1, com data (quando alterado, dois exames com oito
semanas de diferença entre eles);
6. presença de história familiar para doença policística renal (sim ou não), e parentesco com o paciente;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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2.2 Diabetes Mellitus
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Nefrologia:
•

pacientes com taxa de filtração glomerular < 30 /min/1,73 m2 (estágio 4 e 5); ou

•

proteinúria (macroalbuminúria); ou

•

perda rápida da função renal (> 5 /min/ 1,73 m2 em um período de seis meses, com uma
TFG < 60 /min/1,73 m2, confirmado em dois exames); ou

•

suspeita de nefropatia por outras causas.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de perda rápida de função
renal, colocar dois resultados da creatinina sérica com no mínimo seis meses de diferença
entre eles);
2. cor de pele (preta ou não), idade e sexo (ambas as informações podem ser encontradas no
sistema informatizado de regulação, quando existente);
3. resultado de microalbuminúria em amostra, albuminúria em 24 horas ou relação
albuminúria/creatinúria, com indicação do tipo de exame e data;
4. alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

2.3 Doença Renal Crônica
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento:
•

taxa de filtração glomerular (TFG) < 30 /min/1,73m2 (estágio 4 e 5); ou

•

proteinúria; ou

•

hematúria persistente; ou

•

alterações anatômicas que provoquem lesão ou perda de função renal; ou

•

perda rápida da função renal (> 5 /min/1,73 m2 em seis meses, com uma TFG < 60 /
min/1,73 m2, confirmado em dois exames); ou

•

presença de cilindros com potencial patológico (céreos, largos, graxos, epiteliais, hemáticos
ou leucocitários).

14

MINISTÉRIO DA SAÚDE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de perda rápida de função
renal, colocar dois resultados da creatinina sérica com no mínimo seis meses de diferença
entre eles);
2. resultado de microalbuminúria em amostra, albuminúria em 24 horas ou relação
albuminúria/creatinúria, com indicação do tipo de exame e data;
3. resultado de EQU/EAS/urina tipo 1 (quando alterado, dois exames, com oito semanas
de diferença entre eles) e pesquisa de hemácias dismórficas, com data, quando realizado
(para investigação de hematúria)4 ;
4. resultado de ecografia de vias urinárias, quando realizada, com data;
5. cor de pele (preta ou não), idade e sexo (ambas as informações podem ser encontradas no
sistema informatizado de regulação, quando existente);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

2.4 Hipertensão Arterial Sistêmica
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Nefrologia ou
Cardiologia:
•

suspeita de hipertensão secundária; ou

•

falta de controle da pressão com no mínimo três medicações anti-hipertensivas em dose
plena, após avaliação da adesão.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. medicações em uso, com dose e posologia;
3. duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes;
4. alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes, com data;
5. avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.

Pesquisa de hemácias dismórficas é importante para definir se a origem é glomerular. Hematúria cuja origem não é glomerular deve
ser avaliada por urologista.
4
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2.5 Infecção Urinária Recorrente
Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para Nefrologia:
•

ITU recorrente mesmo com profilaxia adequada, após exclusão de causas anatômicas
urológicas ou ginecológicas.

Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para Urologia:
•

alteração anatômica no trato urinário que provoque ITU recorrente.

Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para Ginecologia:
•

alteração anatômica ginecológica que provoque ITU recorrente.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. número de infecções urinárias nos últimos 12 meses;
2. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de perda rápida de função
renal, colocar dois resultados da creatinina sérica com no mínimo seis meses de diferença
entre eles);
3. cor de pele (preta ou não), idade e sexo, informações que podem ser identificadas no
sistema informatizado de regulação, quando existente;
4. resultado de ecografia das vias urinárias, com data;
5. descrever se foi realizada profilaxia para infecção urinária recorrente, e como foi feita,
medicamento dose e posologia;
6. em mulheres, descrever se há alterações anatômicas como cistocele, retocele ou prolapso
uterino;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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2.6 Litíase Renal
Condição clínica que indica a necessidade de encaminhamento para Nefrologia:
•

Nefrolitíase recorrente com causa metabólica identificada e com indicação de tratamento
farmacológico que não pode ser realizado na APS.

•

impossibilidade de investigar etiologia dos cálculos com exame de eletrólitos na urina de
24 horas e exames séricos.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Urologia:
•

cálculo ureteral maior que 10 mm; ou

•

cálculo ureteral maior que 4 mm que não foi eliminado após seis semanas de tratamento
clínico; ou

•

cálculo vesical; ou

•

cálculo renal sintomático (episódios recorrentes de dor, hematúria ou infecção trato
urinário); ou

•

cálculo renal assintomático maior que 10 mm.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de ecografia urinária ou de Raio X, com data (para cálculos ureterais menores que
10 mm, são necessários dois exames, com no mínimo seis semanas de diferença entre eles);
3. resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de perda rápida de função
renal, colocar dois resultados da creatinina sérica com no mínimo seis meses de diferença
entre eles);
4. cor de pele (preta ou não), idade e sexo, informações que podem ser identificadas no
sistema de informatização de regulação, quando existente;
5. tratamentos em uso ou já realizados para litíase renal;
6. investigação de causas tratáveis de litíase renal (sim ou não). Se sim, descrever achados
nos exames séricos e de eletrólitos da urina de 24 horas;
7. número da teleconsultoria, se caso discutido com Telessaúde.
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