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Aos DE, CCS, USF/UCSP dos ACeS 

 

 

Assunto: Informação nº1/6-2019 (USF/UCSP) - “Pré-consultas de enfermagem/triagem” 

 

A Administração Regional de Saúde do Centro, tendo tido conhecimento da existência 

de algumas dúvidas/práticas suscitadas na implementação das denominadas “pré-

consultas de enfermagem/triagem” no âmbito das consultas de situações agudas e em 

consultas programadas de grupos de risco e vulneráveis, vem sobre esta matéria esclarecer 

o seguinte:  

 

1.Nas USF e UCSP existe um compromisso assistencial nuclear, denominado carteira 

básica de serviços, igual em tipo e qualidade, variando apenas os aspetos quantitativos de 

número de cidadãos abrangidos, horários disponibilizados e serviços adicionais ou 

complementares, intitulados carteira adicional de serviços, contratualizados com os 

ACeS/ARS, nas épocas para tal definidas e revistos anualmente. 

 

2.Esse núcleo base de serviços clínicos em termos de cuidados de medicina geral e 

familiar e de enfermagem de saúde familiar está organizado por áreas e subáreas de 

intervenção e atividade/cuidado prestado pela equipa multiprofissional (médicos e 

enfermeiros), nomeadamente: 

• Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida: 

Saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente, Saúde da mulher, Saúde do 

adulto e do idoso; 

• Cuidados em situação de doença aguda; 

• Acompanhamento clínico das situações de doença crónica (ex. Diabetes Mellitus, 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Hipertensão Arterial, entre outras) e 

patologia múltipla; 

• Cuidados no domicílio. 

 

3.No âmbito e exercício clínico dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e não hospitalar 

ou rede de urgência/emergência, não se enquadra o conceito de “triagem” ou “pré-

consulta”, seja, na resposta às situações de doença aguda ou nas consultas programadas 

de grupos de risco e vulneráveis ou qualquer outro tipo de consulta, tendo em conta o 

conteúdo da carteira de serviço atrás recordada. 

 

4.Salienta-se que a “triagem”, propriamente dita, seja médica ou de enfermagem, não tem 

qualquer adequação nos processos chave dos CSP, designadamente nos associados a 

“Consulta Aberta”, “Consulta de Situações Agudas” ou “Consulta de Intersubstituição”, 

uma vez que estes atendimentos não se enquadram no conceito de situações urgentes ou 

emergentes, pelo que os utentes que a ela recorrem necessitam de uma resposta no próprio 

dia. Resposta essa que pode ser só médica, só de enfermagem ou médica e de 

enfermagem, não tendo de haver consulta de enfermagem (triagem ou pré-consulta) 

prévia à consulta médica ou vice-versa. 
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5. Caberá às equipas de saúde familiar, independentemente da natureza jurídica da 

Unidade Funcional (UF) em causa e do tipo de vínculos laborais aí existentes, 

estabelecerem as regras de cooperação e complementaridade para a concretização dos 

objetivos da acessibilidade, da globalidade e da continuidade dos cuidados de saúde com 

salvaguarda dos conteúdos funcionais de cada grupo profissional e respetivos preceitos 

deontológicos. 

 

6. Tendo em conta o exposto, sugere-se que os regulamentos internos das diferentes UF 

sejam revistos, abolindo os conceitos de “Triagem/Pré-Consulta” aí contidos. 

 

7. Perante esta recomendação, o problema de interpretações ou atitudes que daqui 

decorram, são da total responsabilidade da autonomia técnica dos enfermeiros e dos 

médicos. 

 

Em resumo, o conceito de “triagem” ou “pré-consulta” e consequentemente a sua 

aplicação prática não deve ser utilizado no âmbito dos CSP, devendo as equipas de saúde 

familiar terem uma atuação de complementaridade funcional para darem resposta à 

carteira básica dos seus utentes, balizados de idêntico nível de autonomia e 

responsabilidade de exercício profissional. 

 

 
Coimbra, 11 de junho de 2019 

 

                                                   O Vice-Presidente do CD da ARS do Centro 

 

      

                                 ___________________ 

(João Rodrigues, Dr.) 

 

 

 
 

 

 


