Protocolo de Agendamento e Consulta Pré Anestésica Eletiva
Início

Médico Origem:
O médico deve prover
todos os Exames
Complementares e
Risco Cirurgico. O
médico deve orientar
o paciente à procurar
e ou ligar para a
Recepção do
Hospital, que deve
agendar a consulta
pré anestésica.

Paciente:
Deve procurar ou
ligar para recepção e
fazer o agendamento
da consulta préanestésica

Recepção
Agendar a consulta
por telefone ou
pessoalmente com
intervalos de 20
minutos cada.
Solicitar ao paciente
que traga no dia da
consulta todos os
exames feitos pelo
médico de origem

Recepção
No caso de consulta
particulares. Orientar em
relação ao valor conforme
tabela, que deve ser pago

Documentos Médico:
-Receituário.
-AIH Preenchida. (SUS)
-Guia do Convênio
-Exames Complementares.
-Risco Cirurgico.
-Orientações ao paciente

Médico Anestesiologista
Médico
Anestesiologista
Aprova o
procedimento?

Recepção
Orientar o paciente para
chegar 5 minutos antes do
horário agendado

Documentos Pacientes:
CPF, RG, CNS SUS,
Carteira de Convênios
dentro do prazo de validade
e mensalidade em dia.
Horário de Agendamento:
15h às 17h
Segunda à Sexta
3819-5003

Recepção
Fazer as fichas de
atendimento FAA e
encaminhar o paciente
para sala de espera

Horários Atendimento:
Segunda a Sexta
De acordo com escala
Instruir o cliente
Orientar sobre as
documentações necessárias

Médico Anestesiologista
-Realizar a consulta
-Avaliar condições clínicas
-Orientar sobre os riscos
-Aplica o Termo de
Consentimento Informado
de Anestesia e Transfusão
Sanguínea.
-Orientar sobre a
importância da doação de
sangue dos amigos no
caso de Transfusão
Sanguínea
-Aprova ou Reprova o
procedimento

SIM

-Encaminha o paciente ao
médico de origem na qual
deverá agendar o
procedimento no hospital.

NÂO
Médico Anestesiologista

Médico Origem:

-Deve encaminhar
paciente para retorno ao
médico de origem com as
observações na
prescrição médica.

Marca o dia e hora do
procedimento e informa
ao paciente.

-Realiza contato com
médico de origem para
explicar o motivo

Deve orientar também
que poderá ser remarcado
devido as falta de vaga
ocasionada pela
prioridade na urgência

Paciente:
Agenda e Retorna ao
médico de origem

Fim
Paciente
Recepção
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