
FLUXO	  DE	  ATENDIMENTO	  ONCOLÓGICO	  
	  
Município	  de	  Origem	  
Envia	  por	  fax,	  encaminhamento	  médico	  e	  resultado	  do	  exame	  anatomopatológico	  para	  o	  
Ambulatório,	  seguidos,	  obrigatoriamente,	  por	  documentos	  pessoais:	  RG,	  CPF,	  Comprovante	  
de	  residência	  e	  Cartão	  Nacional	  SUS	  (Leliana)	  FAX-‐	  3429.3297.	  Informar	  email	  para	  retorno	  
do	  agendamento	  da	  consulta.	  
	  
Núcleo	  de	  Atendimento	  
AMBULATÓRIO	  
Avalia	  a	  referência,	  encaminha	  para	  a	  recepção	  da	  oncologia	  para	  triagem	  dos	  laudos.	  	  
	  
Serviço	  de	  Oncologia	  
(Recepção)	  encaminha	  para	  os	  médicos	  do	  Serviço	  de	  Oncologia	  para	  realização	  de	  triagem,	  
direcionando	  para	  Oncologia	  Clínica/Hematologia,	  Oncologia	  Cirúrgica,	  distribuindo	  por	  
especialidade.	  	  
	  
Critério	  definido	  para	  Oncologia	  Clínica/Hematologia	  
Serviço	  de	  Oncologia	  encaminha	  ao	  Ambulatório	  para	  agendamento	  da	  consulta	  na	  
especialidade	  indicada	  e/ou	  agenda	  com	  os	  médicos	  do	  Serviço	  de	  Oncologia.	  
	  
Critério	  definido	  para	  Oncologia	  Cirúrgica	  
Serviço	  de	  Oncologia	  encaminha	  ao	  Ambulatório	  para	  agendamento	  da	  consulta	  na	  
especialidade	  indicada.	  	  
	  
Ambulatórios	  de	  Especialidade	  Oncológica	  
Depois	  do	  procedimento	  cirúrgico,	  faz	  encaminhamento	  à	  Recepção	  do	  Serviço	  de	  Oncologia	  
para	  agendamento	  no	  Ambulatório	  de	  Oncologia	  e	  	  indicação	  do	  tratamento.	  	  
	  
*Ambulatório	  de	  Oncologia	  
Avalia,	  e	  se	  for	  	  tratamento	  de	  quimioterapia,	  emite	  laudo	  de	  APAC	  ,	  formulários	  1	  e	  2,	  	  em	  
nome	  do	  paciente	  e	  encaminha	  para	  Secretaria	  Municipal	  de	  Saúde	  de	  Pouso	  Alegre.	  	  
	  
Secretaria	  Municipal	  de	  Saúde	  de	  Pouso	  Alegre	  
O	  médico	  autorizador	  avalia	  e	  autoriza	  os	  respectivos	  formulários	  e	  insere	  numeração	  de	  
APAC,	  retornando	  ao	  Serviço	  de	  Oncologia.	  
	  
Serviço	  de	  Oncologia	  
Recepciona	  o	  laudo	  de	  APAC,	  avalia	  e	  certifica	  da	  autorização,	  agenda	  o	  início	  das	  sessões	  e	  
comunica	  o	  paciente/familiar.	  Dando	  prosseguimento	  ao	  tratamento	  de	  acordo	  com	  as	  
avaliações	  propedêuticas.	  (Laudo	  de	  APAC	  ,	  válido	  por	  três	  meses)	  
	  
*Os	  laudos	  de	  APAC,	  somente	  poderão	  ser	  emitidos	  pelo	  Serviço	  de	  Oncologia	  do	  Hospital	  
das	  Clinicas	  Samuel	  Libânio	  e	  os	  agendamentos	  de	  consultas	  deverão	  ser	  solicitados	  
somente	  pela	  Secretaria	  Municipal	  de	  Saúde	  de	  Origem.	  
	  
OBSERVAÇÃO	  
Se	  o	  tratamento	  indicado	  	  não	  for	  credenciado	  pelo	  SUS,	  devem	  encaminhar	  o	  paciente	  para	  
Secretaria	  Municipal	  de	  Saúde	  de	  Origem	  para	  providências.	  


