
FLUXO	  DE	  ATENDIMENTO	  	  ODONTOLÓGICO	  PARA	  PACIENTES	  ESPECIAIS	  
	  
Município	  de	  Origem	  
Atende	  o	  paciente	  na	  Atenção	  Básica,	  identifica	  a	  necessidade	  de	  tratamento	  odontológico	  
sob	  anestesia	  geral	  ou	  sedação.	  Preenche	  	  a	  ficha	  de	  encaminhamento	  para	  o	  Serviço	  de	  
Odontologia	  (Dra.	  Cristiane)	  do	  Hospital	  das	  Clínicas	  Samuel	  Libânio	  
	   	  
Núcleo	  de	  Atendimento	  
AMBULATÓRIO	  
Avalia	  a	  referência,	  encaminha	  ao	  Serviço	  de	  Odontologia	  (Dra.	  Cristiane)	  do	  Hospital	  das	  
Clínicas	  Samuel	  Libânio	  o	  encaminhamento	  para	  agendamento.	  	  
	  
Serviço	  de	  Odontologia	  (Dra.	  Cristiane)	  
Avalia	  o	  paciente,	  confirmada	  a	  necessidade	  de	  tratamento	  especial	  solicita	  os	  exames	  
necessários	  para	  realização	  do	  procedimento	  especial	  	  para	  avaliação	  de	  risco	  cirúrgico	  e	  
envia	  ao	  Núcleo	  de	  Atendimento	  Ambulatório.	  
	  
Núcleo	  de	  Atendimento	  
AMBULATÓRIO	  
Faz	  o	  agendamento	  dos	  exames	  necessários	  em	  Laboratório	  Específico	  do	  Hospital	  das	  
Clínicas	  Samuel	  Libânio	  e	  estabelece	  a	  data	  para	  a	  consulta	  no	  Ambulatório	  Especializado	  
Hospitalar	  do	  Cirurgião	  Dentista.	  
	  
Ambulatório	  Especializado	  do	  Cirurgião	  Dentista	  
Recepciona	  o	  paciente	  na	  consulta,	  avalia	  e	  procede	  a	  emissão	  do	  laudo	  de	  AIH	  –	  
autorização	  de	  Internação	  Hospitalar	  e	  remete	  ao	  Núcleo	  de	  Atendimento	  –	  
AMBULATÓRIO,	  com	  a	  data	  da	  realização	  do	  procedimento.	  
	  
Núcleo	  de	  Atendimento	  
AMBULATÓRIO	  	  
Envia	  por	  email	  o	  laudo	  de	  AIH	  para	  o	  Município	  de	  Origem	  registrar	  no	  SUSFÀCIL,	  para	  
tramitação	  do	  processo	  de	  autorização	  on	  line.	  
	  
Tratamento	  Odontológico	  Especial	  no	  Centro	  Cirúrgico	  
Realiza	  o	  procedimento,	  agenda	  retorno	  se	  necessário	  e/ou	  faz	  a	  contrarreferência	  do	  
paciente	  ao	  Serviço	  de	  Atenção	  Básica	  do	  município	  de	  origem.	  	  
	  
OBSERVAÇÃO	  
Para	  os	  casos	  de	  Urgência	  e	  Emergência,	  deverão	  digitar	  no	  Susfácil	  para	  recepção	  do	  
Serviço	  Especializado	  de	  Odontologia	  do	  Hospital	  das	  Clínicas	  Samuel	  Libânio.	  


