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ORIENTAÇÕES PARA AGENDAMENTO DE 
CONSULTA EM CARDIOLOGIA

1. ORIENTAÇÕES GERAIS
• Solicitação  em  impresso  REFERÊNCIA  e  CONTRA-REFERÊNCIA, 

com letra  legível,  com assinatura  e  carimbo do  médico  solicitante, 
identificação da unidade de saúde;

• Preencher  adequadamente  com  história  clínica,  exame  físico  e 
hipótese diagnóstica.

• Solicitar  que  o  paciente  chegue  30  minutos  antes  do  horário 
agendado,  levando  o  encaminhamento  médico,  o  TICKET  do 
agendamento  e  os  exames  co-relacionados  (abaixo  descritos) 
realizados nos últimos 6 meses.

2. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

♦ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
o Raio X de Tórax
o ECG convencional
o Receita dos medicamentos em uso

♦ PARA PACIENTES ADULTOS:
o Raio X de Tórax
o ECG convencional
o Receita dos medicamentos em uso
o Exames laboratoriais: Urina I, Hemograma, Creatinina, Uréia, 

Ácido Úrico, Perfil Lipídico, Glicemia, Sódio e Potássio.

♦ PARA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA ASA III e ASA IV 
o Raio X de Tórax
o ECG convencional
o Receita dos medicamentos em uso
o Exames laboratoriais: Hemograma, Coagulograma, Glicemia 

de jejum, Creatinina, Uréia, Potássio e Urina I – com prazo 
máximo de três meses

o Especificar tipo de cirurgia
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Diretrizes

1. A organização é baseada em critérios de risco.

2. Mantém-se sob responsabilidade de cada Centro de Saúde a forma de 

utilização das vagas, isto é, a priorização de cada caso segundo os critérios 

acordados.

3. Propõem-se 4 grupos ordenadores deste fluxo, os 3 primeiros com 

classificação por cor (amarelo, verde e azul) padronizadas pelo 

risco/prioridade e o último que trata dos casos para urgência / emergência 

(vermelho).

SUGESTÃO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO EM CARDIOLOGIA

 VERMELHO (IMEDIATO EM PS)
o Emergência hipertensiva (mínima diastólica acima de 120, 

sugestivo de lesão em órgão alvo)
o Dor precordial sugestiva de Insuficiência Coronariana
o Insuficiência cardíaca descompensada
o Bloqueios átrio-ventriculares - Alto grau
o Taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica.

 AMARELO (VAGA DE URGÊNCIA EM UR)
o Pacientes hipertensos em uso de 3 ou mais drogas anti-

hipertensivas, sem controle de PA adequado, com alterações 
nos exames complementares e/ou lesão em órgão alvo

o Pacientes com fatores de risco para coronariopatia 
(hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesos, dislipidemias 
e histórico familiar), apresentando sintoma sugestivo de 
Insuficiência Coronariana

o Pacientes sintomáticos apresentando arritmia, registrada em 
ECG, de etiologia mal definida e de difícil controle
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 VERDE (PRIORIDADE NA ROTINA)
o Hipertensos controlados, porém com fatores de risco para 

coronariopatia
o Coronariopatas sem avaliação cardiológica nos últimos 6 

meses
o Pacientes com sintomas e exames sugestivos de 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)
o Síncope em paciente com suspeita de Miocardiopatia 

Estrutural
o Sopro Cardíaco em pacientes com indícios de Valvulopatias 

congênita, reumática, senil ou traumática
o Dislipidêmicos com sintomas cardiológicos ou com outros 

fatores de risco para coronariopatia
o Pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos com os 

seguintes exames alterados:
 ECG – sugestivo de cardiopatia isquêmica, hipertrófica, 

bloqueios e arritmias
 RX Tórax – sugestivo de cardiomegalia ou alteração da 

aorta torácica (dilatação ou placa ateromatosa)

 AZUL (ROTINA)
o Paciente portador de Cardiomiopatia Dilatada sem etiologia 

definida
o Valvulopatas  (portadores  ou  não  de  prótese  valvular 

mecânica  e/ou  biológica)  que  necessitam  de 
acompanhamento  ecocardiográfico  periódico,  com  último 
exame há mais de 6 meses

o Dislipidemia refratária a tratamento medicamentoso.
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 CRITÉRIOS DE ALTA DO CARDIOLOGISTA PARA A 
 EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

 Sopro inocente
 Hipertensão  arterial  controlada  sem  lesão  de  órgãos 

alvo
 Cardiopatias congênitas corrigidas e valvulopatias sem 

repercussão hemodinâmica e estrutural
 Arritmias  não  complexas  –  taquicardia  atrial,  extra-

sístoles pouco freqüentes
 Dislipidemia controlada
 Dor torácica com investigação negativa para isquemia 

coronariana.

ACOMPANHAMENTO CONJUNTO DO CARDIOLOGISTA E 
DA EQUIPE DA UBS:

 Miocardiopatias
 Hipertensão arterial com lesão de órgãos alvo
 Cardiopatias  congênitas  e  valvulopatias  com 

repercussão hemodinâmica e estrutural
 Insuficiência coronariana
 Insuficiência cardíaca congestiva

Estratégias:
– Encaminhar  relatório  com  conclusão  diagnóstica  e 

estratégia terapêutica estabelecida pelo cardiologista para 
a equipe da  UBS.

– Disponibilizar  contato  para  discussão  de  casos  entre  o 
cardiologista responsável e o médico da UBS.

– Para os casos de maior vulnerabilidade, será desenvolvido 
um  projeto  terapêutico  singular  entre  o  serviço  de 
referência e a equipe da UBS.
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3. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. PRÓPRIOS
 Policlínica 3
 Ambulatório Ouro Verde
 HMMG

3.2. CONVENIADOS
 HMCP / PUCC

GRUPO DE TRABALHO – outubro de 2004
– Antonio Cezar Gulla
– Edson Malvezzi
– Elizabeth Yamaguchi
– Everton Soeiro
– Fernando de M. Porto
– Helena Menezes Profeta
– Márcia L. C. Miguel
– Marcos Passos
– Maria do Carmo Teixeira Ribeiro
– Maurício Tasso Nicastro
– Taniella Carvalho Mendes
– Valéria Vendramini

Revisado por:
– Antonio Cezar Gulla
– Carmen Sílvia Righetto M. de Tella
– Edson Malvezzi
– Elizabeth Yamaguchi
– Francisco Fabiano de Andrade
– Helena Menezes Profeta
– José Claret Silva Abreu
– Silvio Luis Oliveira
– Valéria Vendramini
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