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1. OBJETIVO
Padronizar a tarefa de preenchimento das Fichas de Atendimento, pelos médicos, nas consultas de
triagem, visando o entendimento da dinâmica de tramitação das mesmas e sua importância para o
trabalho da equipe multiprofissional do Centro de Reabilitação (CR) do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh).
2. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formulário “Ficha de Atendimento”
3. GLOSSÁRIO
AGHU – Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
CID – Classificação Internacional de Doenças
Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
POP – Procedimento Operacional Padrão
RG/HC – Registro Geral Hospitalar
RT- Responsável Técnico
SUS – Sistema Único de Saúde
4. APLICAÇÃO
Centro de Reabilitação do HC-UFTM
5. INFORMAÇÕES GERAIS
O Centro de Reabilitação “Prof. Dr. Fausto da Cunha Oliveira” do HC-UFTM é referência em
Medicina Física e Reabilitação, caracterizado pelo atendimento multiprofissional e interdisciplinar,
e visa propiciar maior independência física e funcional do paciente, de acordo com as características
individuais de cada usuário e o grau de deficiência apresentada.
Atende alta e média complexidade e recebe pacientes das cidades: Água Comprida, Campo
Florido, Carneirinho, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira,
Frutal, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, Pirajuba, Planura, Sacramento, São Francisco de Sales,
Uberaba, União de Minas e Veríssimo.
A Ficha de Atendimento é preenchida nas consultas iniciais – triagem - do Centro de
Reabilitação por profissional médico habilitado que, juntamente com a equipe multiprofissional,
definirá qual a conduta apropriada para cada usuário (se o mesmo é elegível para atendimento na
Instituição ou se deverá ser referenciado para a rede de atendimento do município).
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6. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

O recepcionista do guichê de atendimento do Centro de Reabilitação, ao recepcionar o
usuário para registrar sua presença no Sistema AGHU (Aplicativo de Gestão para Hospitais
Universitários), deve preencher o cabeçalho da Ficha de Atendimento, nos campos destinados à
“Identificação do Paciente”, com letra legível ou letra de forma e encaminhá-la, junto com o
prontuário, para o médico responsável pela triagem;

É importante que os campos: nome completo, Registro Geral (RG) do HC-UFTM, data de
nascimento, idade, estado civil, Cartão Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS),
endereço e telefone estejam corretos e atualizados. A atualização desses dados visa facilitar a
localização do usuário, caso necessário.

O profissional médico, responsável pela triagem, deverá preencher os campos: “Dados do
Atendimento” onde constam: data da triagem, identificação de médico, diagnóstico, Código
Internacional de Doenças (CID) e código do procedimento. Após o preenchimento desses dados, o
profissional deve assinar e carimbar no local indicado na ficha;

É imprescindível que os campos: diagnóstico, CID e código do procedimento estejam preenchidos corretamente, uma vez que a ausência destas informações impossibilita o faturamento dos
atendimentos realizados.

O profissional médico, responsável pela triagem, deverá preencher o campo “Conduta”
assinalando se o usuário é elegível ou inelegível para o programa de reabilitação física do Centro de
Reabilitação;

Caso o paciente seja considerado elegível para o programa do Centro de Reabilitação, a
equipe multiprofissional, presente no momento da triagem, define quais as especialidades em que
o usuário deverá ser atendido, assinalando na Ficha de Atendimento.

Caso o paciente não seja elegível para o programa do Centro de Reabilitação, o médico
responsável pela triagem deverá justificar em campo próprio na Ficha de Atendimento.

Após o atendimento dos usuários pela equipe de triagem, as Fichas de Atendimento devem
ser encaminhadas para o setor de arquivo do Centro de Reabilitação.

O responsável pelo setor de arquivo fará a separação das Fichas de Atendimento arquivando
as inelegíveis e encaminhando as elegíveis para o responsável pelo agendamento das sessões de
atendimento dos profissionais do Centro de Reabilitação.

Ao inserir o usuário na agenda das sessões de atendimento dos profissionais do Centro de
Reabilitação, o responsável pelo agendamento (Responsável Técnico – RT), fará a anotação (a lápis)
no verso da Ficha de Atendimento indicando os dias da semana em que serão feitos os
atendimentos e os horários de cada profissional.

A alta do usuário, dada pelo profissional responsável pelo atendimento, deverá ser anotada
no campo observações, no verso da Ficha de Atendimento, constando: motivo, data, assinatura e
carimbo do profissional que assina.

Todas as informações de alta e demais observações necessárias ao acompanhamento do
tratamento do usuário deverão ser descritas de forma sucinta na Ficha de Atendimento, e
detalhadas no campo evolução do paciente no prontuário eletrônico do Sistema AGHU.

As anotações sobre a frequência do usuário serão feitas pelo recepcionista do guichê de
atendimento, ao final do dia, no campo “Frequência”.
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