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APRESENTAÇÃO -

1

Este Protocolo de Acesso foi elaborado com o objetivo formalizar e organizar as atividades
ambulatoriais, definindo assim critérios e perfis para solicitações e atendimento, contribuindo
com o atendimento às necessidades de saúde da população de forma resolutiva, humanizada
e segura, qualificando o cuidado prestado pelos profissionais da rede municipal de saúde, seja
unidade própria ou unidades/clínicas que compunham a rede complementar de serviços de
saúde do município de Candeias.
Estabelece os critérios de acesso segundo os agravos e as especialidades, oferecidas pelo
Município, bem como os exames e documentos necessários para a realização do cuidado.
A Regulação Ambulatorial tem como objetivo principal unir as ações voltadas para o acesso na
área ambulatorial, propiciando o ajuste da oferta disponível às necessidades imediatas da
população.
E importante distinguir os protocolos de acesso dos protocolos clínicos, que tratam da
forma de intervenção por patologia, para subsidiar as decisões terapêuticas. Enquanto os
protocolos de acesso ordenam o fluxo de pacientes entre os níveis de complexidade,
definindo os limites resolutivos de cada um deles.
Portanto, este protocolo procura dar visibilidade a todos os profissionais sobre os critérios
de acesso as consultas especializadas e exames regulados.
A implementação de Protocolos de Regulação do Acesso no município de Candeias constitui
um salto de qualidade na configuração da estrutura reguladora do município, na medida em
que esses instrumentos induzem a implementação da Rede de Atenção à Saúde, a
resolutividade da Atenção Básica (AB) e promovem a equidade no acesso.
Este Protocolo poderá ser revisado e alterado se necessário, periodicamente, levando em
consideração a capacidade de oferta do sistema municipal, as mudanças de legislação
(normas, portarias, resoluções e outras), incorporação de novas tecnologias, a avaliação dos
dados do sistema de informação, além de outros meios de atualização técnico-científica.
“A Regulação em saúde é um conjunto de ações que se interpõem
entre as demandas do usuário e seu acesso aos serviços de saúde.”

Art. 196 – Constituição Federal de 1988. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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INTRODUÇÃO -

2

A Política de Regulação da Atenção à Saúde deve ter como objetivo programar uma gama
de ações que incidam sobre os prestadores, públicos e privados, de modo a orientar uma
produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de saúde, buscando contribuir na melhoria do
acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização destas ações.

O Protocolo de Regulação é um instrumento de ordenação dos fluxos de
encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente, entre
os níveis de complexidade da atenção. Diferem dos protocolos clínicos, e também não devem
ser confundidos com roteiros de solicitação. Os protocolos clínicos descrevem a prática da
medicina baseada em evidências, para subsidiar as decisões terapêuticas. Enquanto que os
protocolos de regulação orientam quanto à competência dos níveis de atenção, observando o
grau de complexidade e resolutividade de cada um deles.
A Central de Marcação, atualmente, é responsável pelo agendamento das consultas e
exames; regulação dos procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade e
autorização dos procedimentos de alto custo (APAC).
“É uma estrutura que compreende toda a ação meio do processo regulatório, ou seja, é o
local que recebe as solicitações de atendimento, avalia, processa e agenda, garantindo a
assistência integral de forma ágil e qualificada aos usuários do Sistema de Saúde”.

Este Protocolo de Acesso da Regulação Municipal não visa interferir no processo
relacionado à conduta médica, mas estabelecer regras que condicionem e padronizem o
acesso da população aos serviços de saúde e com isto garantir que cada vaga disponível em
cada serviço seja destinada exatamente a quem realmente precisa.
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PADRONIZAÇÃO DO ACESSO -
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As consultas especializadas, exames e procedimentos deverão ser solicitadas por
profissional de saúde de nível superior atuante nos serviços da atenção básica,
prioritariamente, além das demais unidade rede ambulatorial própria ou complementar do
município, respeitando as possibilidades e limitações de cada profissão e as recomendações
dos programas de saúde pública vigentes.
A marcação de consultas, exames e outros procedimentos será realizada conforme o fluxo
organizacional estabelecido pela gestão municipal, sendo obrigatória ao paciente a
apresentação do Cartão Nacional do SUS, documento de identificação com foto e os
documentos necessários para encaminhamento, ora descritos neste protocolo.
A Regulação Municipal, através da Central de Marcação e Unidades de Saúde (com acesso
ao Sistema de Regulação – SISREG), são os únicos setores estabelecidos pela Gestão Municipal
por meio da Secretaria de Saúde com autorização para ocupar as vagas de atendimentos nas
agendas dos profissionais da rede eletiva própria e complementar.
Tanto a Regulação Municipal para agendamento, quanto os profissionais da rede para
solicitação, deverá sempre levar em consideração este protocolo para encaminhamento do
paciente, visando assim, evitar a utilização indevida de vagas de consultas e exames com
dados incompletos o que poderá gerar perda de vagas ou utilização duplicada de vagas de
consultas, visto que cada consulta agendada para um profissional especialista sem a
documentação necessária, a exemplo dos exames, fará com que seja necessário que esse
especialista solicite os exames e assim obrigue o paciente retornar ocupando uma nova vaga
para avaliação dos resultados.
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Visando otimizar a utilização das vagas disponíveis para consultas especializadas no
município, bem como garantir a isonomia do acesso, ficam estabelecidos os critérios e
indicações de encaminhamento com seus respectivos requisitos necessários para cada
consulta especializada da rede municipal.
❖ ANGIOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Trombose Venosa Profunda – TVP.
✓ Alteração de pulsos periféricos (doença arterial).
✓ Aneurismas arteriais torácicos, abdominais, de membros inferiores e membros superiores.
✓ Flebite e tromboflebite.
✓ Insuficiência venosa crônica e linfedema.
✓ Outras lesões de pele com necrose/Infecção por Hanseníase.
✓ Suspeita/diagnóstico de doença obstrutiva das artérias carótidas.
✓ Úlceras de MMII.
✓ Pé diabético com doença arterial periférica e/ ou história de úlcera e/ou amputação.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da possível história clínica e medicamentosa,
exame físico, hipótese diagnóstica, CID-10.

▪ Exames complementares:
✓ Eletrocardiograma, radiografia de tórax, coagulograma, USG MMII com Doppler.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Enfermeiro
✓ Médico

❖ CARDIOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Angina Pectoris.
✓ Arritmias persistentes.
✓ Cardiopatia congênita em recém-nato.
✓ Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle .
✓ Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) secundária.
✓ Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).
✓ Insuficiência Coronariana.
✓ Parecer Cardiológico – Pré-Operatório.
✓ Pericardites.
✓ Sopros ou Valvulopatias estabelecidas.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.

▪ Exames complementares:
✓ Radiografia de tórax, ecocardiograma (ECO), espirometria, ultra-sonografia de Abdomen,
dosagem de enzimas cardíacas, TSH, teste ergométrico.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Cirurgião Dentista
✓ Enfermeiro
✓ Médico

❖ DERMATOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Acne grau 3: Importante iniciar tratamento na Atenção Primária e em caso de inexistência do
quadro clínico, realizar a solicitação;
✓ Buloses (pênfigo, penfigóide, dermatite herpetiforme);
✓ Dermatite de Contato: Casos sem resposta ao tratamento da atenção primária;
✓ Dermatoses Eritêmato-Escamosas (Psoríase, Líquen-Plano, Pitiríase Rosa);
✓ Discromias (Vitiligo, Melasma);
✓ Erisipela Bulhosa;
✓ Farmacodermias;
✓ Fibromas moles;
✓ Hanseníase;
✓ Herpes Zoster;
✓ Lesões ulceradas;
✓ Lesões dermatológicas relacionadas a lúpus;
✓ Micose superficial refratária ao tratamento na Atenção Básica;
✓ Micoses profundas (esporomicoses, paracoccidioidomicose e tuberculose cutânea);
✓ Avaliação de lesões suspeitas de neoplasias;
✓ Onicocriptoserecidivante em pacientes diabéticos e/ou portadores de distúrbios vasculares
periféricos;
✓ Prurido / Eczema de difícil resolução;
✓ Psoríase;
✓ Urticária Crônica:
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico
✓ Enfermeiro
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❖ ENDOCRINOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Bócio;
✓ Casos suspeitos de doenças hipofisárias, Cushing, Addison, alterações da paratireóide,
hiperandrogenismo e hiperaldosteronismo;
✓ Pacientes DM1 não responsivo ao tratamento.
✓ Pacientes com DM 2 descompensados
✓ Diabetes gestacional ou gestante diabética descompensada;
✓ Disfunção suprarenal com sintomas;
✓ Distúrbios gonadais (sinais de puberdade precoce, ginecomastia; hipogonadismo);
✓ Hiperparatireoidismo
✓ Hipotireoidismo
✓ Má-formação genital;
✓ Paciente com nódulo de tireoide
✓ Obesidade.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico
✓ Enfermeiro
✓ Cirurgião Dentista

❖ GASTROENTEROLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Constipação crônica sem melhora após 12 semanas de tratamento na atenção básica;
✓ Diarreia crônica refratária ao tratamento inicial;
✓ Doenças do refluxo gastroesofágico: hérnia de hiato, esofagite de refluxo, esôfagode Barrett;
✓ Doenças inflamatórias intestinais: colite ulcerativa, Doença de Crohn, e síndrome de cólon
irritável;
✓ Dor abdominal crônica sem diagnóstico conclusivo e/ou resposta ao tratamento;
✓ Gastrite atrófica diagnosticada;
✓ Hemorragia digestiva baixa a ser investigada;
✓ Hepatopatias com alteração de imagem hepática e/ou em hepatograma;
✓ Pancreatite crônica;
✓ Síndrome dispéptica refratária ao tratamento na atenção básica;
✓ Suspeita de neoplasias do trato gastrointestinal;
✓ Suspeita e/ou acompanhamento de cirrose hepática;
✓ Úlcera péptica.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico

❖ GINECOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Alterações em resultado de preventivo do câncer cérvico-uterino:
✓ Amenorreia primária em maiores de 14 anos;
✓ Amenorreia secundária;
✓ Cisto em vulva ou vagina;
✓ Climatério (menopausa precoce antes dos 40 anos)
✓ DSTs
✓ Incontinência Urinária
✓ Infertilidade;
✓ Tumores
✓ Cistos ovarianos
✓ Miomatose com sangramento
✓ Prolapso genital;
✓ Prurido vulvar não responsivo a tratamento clínico;
✓ Sangramento uterino anormal,
✓ Suspeita de pólipo endometrial.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Enfermeiro
✓ Médico

❖ INFECTOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Sorologia positiva para HIV
✓ Co-infectados AIH / Hepatite C (VHC), e HIV / Hepatite B (HVB)
✓ Doenças sexualmente transmissíveis (DST)
✓ Doenças infeccionas incluindo febre de origem desconhecida
✓ Hepatites Virais
✓ Tuberculose
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✓ Leishmaniose
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico
✓ Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

❖ MASTOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Câncer de mama (suspeita).
✓ Dor mamária persistente, não relacionada a outras causas externas.
✓ Hipertrofia de mama .
✓ Mastite não puerperal.
✓ Nódulo mamário não especificado.
✓ Outras doenças da mama.
✓ Resultado de mamografia e/ou USG de mama com Categoria BI-RADS igual ou superior a III.
✓ Transtorno inflamatório da mama.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.

▪ Exames complementares:
✓ Ultrassonografia de Mama
▪ Profissionais solicitantes
✓ Enfermeiro
✓ Médico

❖ NEFROLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Cisto renal
✓ Diabetes (paciente com taxa de filtração glomerular < 60).
✓ Doença renal crônica
✓ Litíase
✓ Infecção urinária de repetição, ou de qualquer espécie.
✓ Qualquer suspeita de doença renal.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico

❖ NEUROLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Alteração da marcha de origem neurológica;
✓ Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor;
✓ Demência com declínio cognitivo rápido e progressivo, em que foram excluídas causas
reversíveis e psiquiátricas;
✓ Distúrbio do sono;
✓ Doença de Alzheimer;
✓ Enxaqueca ou cefaleia tipo tensional refratária ao manejo profilático na atenção básica,
associada ou não a distúrbio do comportamento e convulsões;
✓ Epilepsia, convulsões, desmaio e crise de ausência recorrentes;
✓ Esclerose lateral amiotrófica;
✓ Hidrocefalia;
✓ Lesões com características de neoplasia (efeito de massa, desvio do olhar conjugado, etc),
mas sem instabilidade;
✓ Neuralgias;
✓ Neuropatias;
✓ Paralisia facial periférica;
✓ Sequela de AVC;
✓ Síndromes Parkinsonianas e tremores, exceto os relacionados a álcool e outras drogas;
✓ Síndromes vertiginosas, após exclusão de causas metabólicas ou otorrinolaringológicas.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10.

▪ Exames complementares:
✓ Ultrassonografia de Mama
▪ Profissionais solicitantes
✓ Cirurgião Dentista
✓ Enfermeiro
✓ Médico
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❖ OBSTETRÍCIA ALTO RISCO
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Hipertensão crônica
✓ Hipertensão gestacional
✓ Diabetes em Gestantes
✓ Anemias em Gestantes
✓ Hipotireoidismo e Hipertireoidismo em Gestantes
✓ Gestante com história de abortamento recorrente
✓ Gestante portadora DST e HIV/AIDS e
✓ Toxoplasmose
✓ Alterações no Líquido Amniótico
✓ Alterações placentárias:
✓ Alterações fetais
✓ Nefropatias graves
✓ Doenças hematológicas (como trombofilias, anemia falciforme, púrpura trombocitopênica
idiopática);
✓ Doenças neurológicas (como epilepsia, acidente vascular prévio, paraplegia/tetraplegia);
✓ Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, síndrome antifosfolipideo, outras
colagenoses);
✓ Deformidade esquelética materna grave;
✓ Desnutrição ou obesidade mórbida
✓ Pneumopatias: asma em uso de medicamentos;
✓ Doença pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
✓ Nefropatias: insuficiência renal; hidronefrose; rins policísticos; pielonefrite de repetição;
✓ Rubéola;
✓ Hepatites virais.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Enfermeiro
✓ Médico

❖ OFTALMOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Catarata:
✓ Cefaleia persistente, frontal ou occipital (após período escolar ou após esforços visuais), sem
outras causas aparentes (ex: sinusite, inflamações dentárias e enxaquecas);
✓ Déficit visual;
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✓
✓
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✓
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✓
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Doenças da córnea e da superfície ocular;
Doenças das vias lacrimais e órbita;
Estrabismo;
Inflamação ocular;
Retinopatias ou outras doenças da retina;
Teste do olhinho alterado;
Toxoplasmose.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico

❖ ORTOPEDIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Câncer de mama (suspeita).
✓ Artrite e /ou artrose refratária ao tratamento na atenção básica;
✓ Bursite/tendinite
✓ Deformidades em MMII, escoliose e cifose;
✓ Doença degenerativa osteomioarticular;
✓ Dor músculo-esquelética refratária ao tratamento na atenção básica;
✓ Edema articular com suspeita de infecção;
✓ Fraturas e luxações manejadas em serviço de emergência e que apresentam deformidade ou
prejuízo funcional, após tentativa de manejo conservador;
✓ Gota;
✓ Hérnia discal com dor intensa sem resposta após tratamento clínico;
✓ Instabilidades articulares e da coluna vertebral;
✓ Nanismo e gigantismo com alterações osteomioarticulares;
✓ Osteoporose;
✓ Outras dorsopatias especificadas;
✓ Patologias do tornozelo e pé exceto suspeita de fratura ou luxação;
✓ Problemas de mão e punho exceto suspeita de fratura ou luxação;
✓ Síndromes cervicobraquial ou cervicocraniana;
✓ Suspeição clínica de câncer ósseo;
✓ Tuberculose Óssea.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
✓ Exame de imagem da área afetada, com até seis meses.
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▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico

❖ OTORRINOLARINGOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Abcesso periamigdaliano;
✓ Disfonia persistente com sinais de alarme (disfagia ou emagrecimento ou astenia);
✓ Doença do ouvido externo, médio, interno e mastoide;
✓ Doenças crônicas das amígdalas e adenoides;
✓ Doenças das cordas vocais e da laringe;
✓ Epistaxes recorrentes;
✓ Laringites e laringotraqueíte crônicas;
✓ Nasofaringite e faringite crônica;
✓ Nódulos e massas cervicais (suspeita de doença granulomatosa, tuberculose, sarcoidose,
etc.);
✓ Perda auditiva;
✓ Perfurações timpânicas;
✓ Rinite crônica, alérgica e vasomotora;
✓ Sinusites crônicas;
✓ Tontura incapacitante;
✓ Tumores de cavidade oral, orofaringe, laringe, glândulas salivares.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Cirurgião Dentista
✓ Médico

❖ PNEUMOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Acompanhamento de bronquiectasias
✓ Acompanhamento de fibrose cística
✓ Asma de difícil controle
✓ Doença do mediastino
✓ Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
✓ Dor torácica acompanhada de sinais e sintomas de origem pneumológica, derrame pleural
✓ Dor torácica atípica excluídas outras causas de dor torácica
✓ Enfisema pulmonar
✓ Infecções de repetição de vias aéreas inferiores
✓ Nódulo pleural
✓ Nódulo pulmonar
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✓ Pneumonias de repetição ou pneumonia adquirida na comunidade não responsiva ao
tratamento
✓ Suspeita de câncer de pulmão
✓ Tosse crônica após investigação inconclusiva na atenção básica Tuberculose pulmonar
multirresistente.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Enfermeiro
✓ Médico

❖ PROCTOLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Hemorroidas (interna, externa ou mista)
✓ Fissura anal (de qualquer espécie)
✓ Fístula anal (secreção perianal persistente, abscessos anorretais recorrentes) ou confirmado
de fístula anal)
✓ Doença pilonidal
✓ Condiloma acuminado, Verrugas Virais e Molusco Contagioso
✓ Suspeita de neoplasia do trato gastrointestinal inferior
✓ Ostomias (Ileostomias e Colostomias)
✓ Diarreia crônica /persistente
✓ Suspeita de doença intestinal
✓ Constipação
✓ Hemorragia anal de qualquer natureza.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Médico

❖ UROLOGIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Bexiga hiperativa;
✓ Disfunção erétil, ejaculação precoce e doença Peyronie;
✓ Doenças benignas prostáticas;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fimose;
Hematúria;
Incontinência urinária sem resposta ao tratamento clínico otimizado por três meses;
Infecção Urinária de Repetição (ITU);
Lesões em pênis;
Neoplasias de bexiga, próstata, testículos, rins e pênis;
Patologia escrotais
Retenção urinária de repetição.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, cartão da gestante, CID-10.
✓ Exames de acordo a indicação de encaminhamento:
Epididimite: sumário de urina, urinocultura.
Fimose: Hemograma e coagulograma.
Infecção Urinária de Repetição (ITU): hemograma completo, sumário de urina e urocultura.
Hematúria a esclarecer: sumário de urina, urocultura, USG de rins e vias urinárias e
hemograma completo e coagulograma, uréia e creatinina.
Doenças benignas prostáticas: PSA total e livre, creatinina sérica e USG.
Hidrocele/Varicocele: USG de bolsa escrotal.
Litíase renal: EAS, urinocultura, USG de rins e vias urinárias, uréia, creatinina, po- tássio.
Neoplasias de bexiga, próstata, testículos, rins e pênis: USG da área e hemograma.
Prostatite: sumário de urina e cultura de urina.
▪ Profissionais solicitantes
✓ Enfermeiro
✓ Médico
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❖ CISTOSCOPIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Lesões obstrutivas da bexiga ou uretra.
✓ Lesões traumáticas do trato urinário inferior;
✓ Nefropatia de refluxo;
✓ Pré-operatório de transplante renal.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Contraindicação para o encaminhamento
✓ Se houver infecção urinária a cistoscopia está contraindicada.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10 e os seguintes exames em anexo:
• USG vias urinárias ou pelve.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Urologista

❖ COLONOSCOPIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Acompanhamento de lesões pré-malignas de menor potencial neoplásico.
✓ Corpo estranho;
✓ Doença diverticular do cólon.
✓ Episódio de melena no qual foi excluído origem do sangramento no trato
gastrointestinal superior;
✓ Investigação de anemia ferropriva por causa desconhecida em adultos;
✓ Investigação de Doença Celíaca;
✓ Portadores da Doença Intestinal Inflamatória (Retocolite Ulcerativa ou Doença de
Crohn);
✓ Rastreamento de paciente com história familiar de câncer colorretal ou pólipo
adenomatoso avançado;
✓ Retossigmoidoscopia inconclusiva;
✓ Sangramento persistente em trato gastrointestinal inferior não atribuível a doença
orificial.
✓ Diarreia crônica;
✓ Pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva;
✓ Evacuação incompleta;
✓ Angiodisplasia;
✓ Tumores benignos e malignos de cólon (diagnóstico e controle pós-operatório);
✓ Portadores de síndrome de Lynch;
✓ Descompressão colônica na síndrome de Ogilvie devido a não resposta a tratamento clínico.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Contraindicação para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alterações graves da coagulação;
Cirurgia abdominal recente;
Dificuldade respiratória;
Doença inflamatória ativa grave;
Embolia pulmonar recente;
Gestação;
Grande aneurisma de aorta ou de ilíaca;
Grande esplenomegalia;
Infarto recente do miocárdio;
Neutropenia importante;
Patologia cardíaca descompensada (arritmias, insuficiência cardíaca);
Suspeita clínica ou radiológica de abdome agudo perfurativo.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC padrão.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa detalhada
com antecedentes pessoais e familiares relacionados à doença, exame físico específico do
aparelho digestivo, hipótese diagnóstica, CID-10 e os seguintes exames em anexo:
• Hemograma completo, Glicemia, Triglicerídeos, Sódio e Potássio, Ureia, Creatinina,
Coagulograma, Tempo de Protrombina (RNI, TTPA), Contagem de Plaquetas, Radiografia de
Tórax, Eletrocardiograma, Ecocardiograma.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Gastroenterologista, Proctologista, Cirurgião Geral e Geriatra

❖ ECOCARDIOGRAFIA COM ESTRESSE
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Isquemia miocárdica, particularmente nos indivíduos com dificuldade para realizar
exercícios físicos, ou cujo traçado eletrocardiográfico dificulte a análise do segmento ST
(alterações prévias, distúrbios de condução);
✓ Viabilidade miocárdica.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário de APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10 e os seguintes exames em anexo: radiogra- fia de tórax;
ecocardiograma transtorácico e eletrocardiograma
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cardiologista.
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❖ ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Cardiopatias isquêmicas;
✓ Valvulopatias;
✓ Quando a ecocardiográfica transtorácica não forneceu toda a informação necessária ao
diagnóstico e tratamento do coração.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário de APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica, CID-10 e os seguintes exames em anexo:
• Radiografia de tórax;
• Eletrocardiograma
• Exame Complementar: Ecocardiograma transtorácico
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cardiologista.

❖ ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Angina pectoris ou infarto agudo do miocárdio;
✓ Avaliação de pacientes com doença arterial coronariana;
✓ Avaliação de pacientes com palpitações e/ou arritmias cardíacas (com clínica e
eletrocardiograma endossando a suspeita);
✓ Avaliação de próteses valvulares;
✓ AVC sugestivo de êmbolos;
✓ Cardiopatias congênitas;
✓ Disfunção ventricular esquerda de qualquer etiologia;
✓ Doenças cardíacas relacionadas a doenças pulmonares;
✓ Doenças de Chagas;
✓ Doenças do pericárdio;
✓ Eletrocardiograma alterado;
✓ Embolia pulmonar c/ ou s/ evidência de doença cardíaca;
✓ Endocardite;
✓ Insuficiência cardíaca;
✓ Lesões de artéria aórtica;
✓ Massas e tumores cardíacos;
✓ Miocardiopatia;
✓ Pré-operatório de cirurgia de grande porte em pacientes com risco de cardio- patia;
✓ Pós cirurgia cardíaca;
✓ Síncope excluída a possibilidade de síndrome postural;
✓ Valvulopatias.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário de APAC Municipal.
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✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica, CID-10 e os seguintes exames:
• Eletrocardiograma
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cardiologista.

❖ ELETROCARDIOGRAMA - ECG
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Angina pectoris;
✓ Arritmias;
✓ Avaliação inicial cardiológica;
✓ AVC recente;
✓ Dispnéia;
✓ Doença cardiovascular adquirida ou congênita;
✓ Fadiga extrema ou inexplicada;
✓ Hipertensão arterial pulmonar;
✓ Hipertensão Arterial Sistêmica;
✓ Rotina pré-operatória;
✓ Sincope ou pré-síncope;
✓ Sopros;
✓ Uso dos medicamentos que possam alterar o ritmo cardíaco.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico.

❖ ELETROENCEFALOGRAMA - EEG
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Ausência (todos os tipos);
✓ Convulsão maior, menor e focal (diagnóstico, acompanhamento e planejamento
terapêutico);
✓ Demências;
✓ Doença de Alzheimer;
✓ Encefalopatia metabólica;
✓ Intoxicação por drogas
✓ Narcolepsia..
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
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✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Neurologista.

❖ ELETRONEUROMIOGRAFIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Doenças da Junção Neuro Muscular;
✓ Miopatia/Distrofia Muscular;
✓ Plexopatias;
✓ Mononeuropatias;
✓ Radiculopatias;
✓ Neuronopatias;
✓ Polineuropatia/ Mononeuropatia Múltipla;
✓ Polirradiculoneuropatia;
✓ Neuropatia do nervo facial;
✓ Síndrome de Guillan-Barré;
✓ Esclerose múltipla;
✓ Mioclonias;
✓ Mielopatias;
✓ Distonias;
✓ Miofasciculações de origem recente;
✓ Incontinência esfincteriana;
✓ Traumatismo sobre nervos, plexos ou coluna;
✓ Síndrome do túnel do carpo.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico.

❖ ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - EDA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Anemia ferropriva após descartar causas nutricionais;
✓ Controle pós-tratamento gástrico anual (úlceras, gastrites);
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasia (sem hemorragia ativa);
✓ Dispepsia persistente, refratária ao tratamento clínico e farmacológico, e/ou evidência de
piora dos sintomas e dos sinais de alerta: melena, vômitos persistentes, disfagia, odinofagia,
hematêmese, anemia e perda de peso involuntária maior que 5%;
✓ Displasia, gastrite atrófica, metaplasia intestinas, esôfago de Barrett, cirurgia de úlcera
péptica há mais de 20 anos está indicado o controle anual e conforme indicação médica;
✓ Doença de Refluxo Gastroesofágico;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Esofagite;
Hemorragia digestiva alta;
Hemorragia gastrintestinal;
Hepatopatia crônica;
Hérnia de Hiato;
Massa epigástrica à palpação;
Metástases;
Odinofagia;
Suspeita de H. pylore;
Úlcera gástrica/duodenal (diagnóstico e controle);
Varizes esofagianas.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário de APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica e CID-10, além dos seguintes exames em anexo: radiografia de tórax,
USG, eletrocardiograma, hemograma completo, tempo de protrombina, ereia e creatinia.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Gastroenterologista e Cirurgião Gástrico.

❖ HISTEROSCOPIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Polipectomia;
✓ Avaliação de sangramento uterino anormal.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário de APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, exame
físico, hipótese diagnóstica e CID-10, além dos seguintes exames em anexo: USG Pélvica e/ou
Transvaginal.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ginecologista, Obstetra e Médico em Radiologia e Imagem.

❖ LARINGOSCOPIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Anomalias congênitas de laringe;
✓ Disfonia persistente;
✓ Estenose subglótica congênita ou adquirida;
✓ Diagnostico e estadiamento de neoplasias;
✓ Granulomas/pólipos de cordas vocais;
✓ Disfagia;
✓ Impossibilidade de realização da laringoscopia indireta;
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✓ Epistaxe de repetição;
✓ Suspeita e/ou retirada de corpo estranho.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário padrão com a justificativa da solicitação.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Otorrinolaringologista e Cirurgião de Cabeça e Pescoço.

❖ MAMOGRAFIA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Achado anormal em mamografia anterior;
✓ Alterações da pele das mamas;
✓ Diferenciar a ginecomastia verdadeira da lipomastia;
✓ Fluxo papilar;
✓ Início e acompanhamento do tratamento de reposição hormonal anualmente;
✓ Linfonodo axilar suspeito.
✓ Pré-operatório de cirurgia plástica em casos de mastectomia;
✓ Seguimento após mastectomia, e após cirurgia conservadora;
✓ Suspeita de câncer de mama masculina
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário padrão para mamografias (SISMAMA/SISCAN).
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Clínico Geral, Ginecologista, Obstetra, Mastologista
✓ Enfermeiro da Atenção Básica.

❖ MONITORAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Avaliação de sintomas causados pela hipertensão arterial sistêmica (Palpitações, cefaleia
occipital, dispneia paroxística ou não, fadiga, prostração, mal estar geral com ou sem palidez,
pré-síncope ou síncope), hipotensão e sincope hipotensiva;
✓ Avaliação variações da pressão arterial sistêmica (terapia medicamentosa);
✓ Avaliação paciente suspeito de hipertensão arterial sistêmica lábil ou episódica;
✓ Avaliação suspeita de disfunção autonômica;
✓ Suspeita de hipertensão do “avental branco”.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10 e o seguinte exame em anexo: eletrocardiograma e teste ergométrico.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cardiologista.

❖ MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTAR 24 HORAS.
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Arritmias;
✓ Cardiomiopatia dilatada com arritmia ventricular;
✓ Detecção de arritmia ao exame físico com eletrocardiograma não conclusivo;
✓ Displasia do ventrículo direito;
✓ Dor precordial sugestiva de isquemia miocárdica em pacientes incapazes de realizar teste
ergométrico;
✓ Síndrome do QT longo;
✓ Síndrome do WPW.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário de APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10 e o seguinte exame em anexo: eletrocardiograma e teste ergométrico ou
ecocardiograma.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cardiologista, Geriatra e Cirurgião Cardiovascular.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – ANGIORESSONÂNCIA CEREBRAL
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Anomalias anatômicas (aneurismas);
✓ Anomalias do Desenvolvimento venoso e má formação vascular;
✓ Cefaleia com suspeita patológicas/etiologia vasculares (pós TC de crânio);
✓ Cefaleia com suspeita patológicas/etiologia vasculares;
✓ Complicações vasculares pós-cirúrgicas, principalmente depois de transplantes de órgãos;
✓ Doença oclusiva da carótida;
✓ Doenças da aorta abdominal, ilíacas e artérias renais (vasos viscerais e sistema venoso
também podem ser estudados);
✓ Doenças das artérias pulmonares (TEP);
✓ Doenças dos vasos periféricos (geralmente contrastado);
✓ Doppler com informações insuficientes;
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✓ Estudo das doenças estenóticas e oclusivas das artérias cervicais, arco aórtico, e aneurisma
da aorta abdominal e torácica;
✓ Hipertensão arterial grave ou forte suspeita de origem renal;
✓ Investigação de doença ateromatosa extracraniana: estudo das artérias carótidas;
✓ Mesentérica superior, artérias ilíacas e femurais;
✓ Síndrome de roubo da subclávia;
✓ Suspeita de dissecções arteriais intracranianos ou avaliação de extensão dos quadros extra
cranianos.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da consulta em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
• Em caso de Doença oclusiva da carótida: solicitar USG com Doppler.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Cirurgião Cardíaco, Cirurgião Torácico,
Cirurgião Pediátrico, Nefrologista, Hematologista, Neurologista, Pneumologista, Urologista.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Abdomen
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Adenoma de supra renal;
✓ Análise do baço;
✓ Diagnóstico diferencial de tumor hepático e hemangioma;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias
✓ Doenças vasculares;
✓ Lesões hepáticas e focais (nódulo hepático);
✓ Lesões menores que 3,0cm em adrenais; no fígado e no pâncreas;
✓ Malformação congênita;
✓ Monitoramento de pacientes com hepatopatias crônicas;
✓ Processos inflamatórios e infecciosos no abdome;
✓ Suspeita de metástase em veia cava inferior caso a angiorressonância não seja possível;
✓ Trauma;
✓ Trombose Pulmonar (suspeita).
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10 e os seguintes exames: radiografia simples de abdomen, USG abdominal e
TC de Abdomen (se necessário).
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Hepatologista, Cirurgião Geral, Oncologista, Gastroenterologista, Cirurgião
Pediátrico, Endocrinologista, Gastrocirurgião, Infectologista, Nefrologista, Urologista.
❖ Protocolo de Acesso aos Serviços de Saúde – Candeias/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDBENTI1MUU4NUFGOUM4NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
33 - Ano V - Nº 4233

Candeias

24
❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Articulações: Articulação Temporomandibular, Ombro
(Unilateral), Cotovelo-punho (Unilateral), Coxofemural (Unilateral), Joelho (Unilateral),
Bacia, Tornozelo e Pé (Unilateral) – e Agregados.
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Tendinites e sinovites.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
✓ De acordo com o caso solicitar: radiografia simples (conforme o caso), Ultrassonografia e
Tomografia (conforme o caso).
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cirurgião Bucomaxilofacial, Odontologista/Cirurgião Dentista, Neurocirurgião,
Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Reumatologista, Ortopedista e Oncologista/Hematologista.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Coluna Vertebral (Cervical, Lombar e Lombo-sacra).
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Anomalias congênitas;
✓ Apnéia do sono quando outros exames forem inconclusivos;
✓ Cervicobraquialgia;
✓ Complicações pós- operatórias;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Dilatação, dissecção, fístulas e sub-oclusão de aorta, ilíacas, carótidas e vasos;
✓ Discopatias degenerativas (abaulamento, protrusão ou hérnia discal);
✓ Doença desmielinizante;
✓ Doenças das vias aéreas;
✓ Dorsalgia;
✓ Esclerose múltipla
✓ Fratura patológica em arco costal;
✓ Hiperparatireoidismo;
✓ Infecções (congênitas e/ou adquiridas);
✓ Investigação de tuberculose extra–pulmonar;
✓ Lesões na coluna;
✓ Linfoma;
✓ Linfonodomegalias (já avaliadas por US e TC);
✓ Mieloma múltiplo;
✓ Neurinoma;
✓ Paraganglioma / Glomus;
✓ Paralisia de corda vocal;
✓ Patologias degenerativas, ósseas, musculares, ligamentares e cartilaginosas;
✓ Pesquisa de lesões medulo – radiculares traumáticas;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pós-operatório de infecção ou tumor;
Processos Expansivos;
Suspeita de Trombose Pulmonar;
Tireoidopatias em geral (já avaliadas por US e cintilografia);
Trauma
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
✓ De acordo com o caso solicitar: radiografia simples (conforme o caso), Ultrassonografia e
Tomografia (conforme o caso).
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Oncologista/Hematologista, Neurologista,
Ortopedista, Endocrinologista, Neurocirurgião, Infectologista.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Coração / Aorta com CINE
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Aorta - Rotina “Tricks”;
✓ Avaliação das doenças valvares;
✓ Avaliação de anomalias congênitas;
✓ Avaliação de doenças pericárdicas, tumores e trombos;
✓ Avaliação de patência de enxertos;
✓ Avaliação de viabilidade miocárdica;
✓ Cardiomiopatias;
✓ Cardiopatia isquêmica;
✓ Cardiopatias Congênitas;
✓ Coração - Pacientes Instáveis;
✓ Coração - Stress Farmacológico;
✓ Detecção e diagnóstico diferencial de trombos ventriculares e atriais;
✓ Detecção e quantificação de fibrose miocárdica e massa infartada;
✓ Doenças vasculares;
✓ Miocardite (fase aguda ou crônica);
✓ Pericardite constritiva;
✓ Transplantes cardíacos
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
✓ Exames recomendados de acordo com o caso: radiografia simples de Torax PA e Perfil
(conforme o caso) e Ecocardiograma.
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▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cirurgião Torácico; Cardiologista; Cirurgião Cardíaco.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Crânio/ Encéfalo
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Acidente vascular cerebral hemorrágico e isquêmico;
✓ Alterações temporomandibular;
✓ Aneurismas, anomalias do desenvolvimento venoso e más formações vasculares
caso não tenha angiorressonância;
✓ Anomalias congênitas intracranianas;
✓ Avaliação da hipófise;
✓ Avaliação fossa cerebral posterior ou tronco cerebral;
✓ Cefaleia crônica;
✓ Demência;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Doença da sustância branca;
✓ Doenças inflamatórias ou degenerativas do encéfalo;
✓ Epilepsia;
✓ Esclerose Múltipla;
✓ Hidrocefalia inicial;
✓ Infartos cerebrais múltiplos (suspeita);
✓ Lesões intraorbitais ou do trato visual;
✓ Lesões ósseas;
✓ Paralisia de nervos cranianos;
✓ Suspeita de infecções intracranianas (não diagnosticadas por punção lombar);
✓ Suspeita de trombose do seio sagital;
✓ Vertigens e tonturas (origem cerebelar, tronco cerebral, conduto auditivo interno)
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Neurologista, Neurocirurgião, Cirurgião Cabeça e Pescoço, Oncologista,
Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Pediatria, Cirurgião Buco Maxilo Facial, Endocrinologista,
Infectologista, Psiquiatra, Ortopedista, Cirurgias Geral, Cirurgias Vascular, Cirurgias
Pediátrica.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – MAMA (Bilateral)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Avaliação de implantes mamários;
❖ Protocolo de Acesso aos Serviços de Saúde – Candeias/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDBENTI1MUU4NUFGOUM4NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
36 - Ano V - Nº 4233

Candeias

27
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avaliação de mama no período pós-operatório;
Avaliação de recidiva tumoral em mulheres tratadas de câncer de mama;
Avaliação pós quimioterapia neoadjuvante em paciente com Câncer de mama;
Controle de lesões detectadas pela RM;
Detecção de tumores multifocais, multicêntricos e contralaterais;
Diferenciação entre recorrência tumoral e cicatriz cirúrgica em pacientes
previamente tratadas;
Doença de Paget;
Elucidação de achados inconclusivos na mamografia e/ou US das mamas;
Estadiamento e planejamento pré-operatório em pacientes com câncer confirmado;
Estadiamento locoregional em mulheres com diagnóstico atual de câncer de mama;
Leito de mastectomia;
Lesões inflamatórias/infecciosas não esclarecidas na mamografia e/ou US das
mamas;
Pacientes com mamas densas, US inconclusivo, com alta incidência familiar de
câncer de mama;
Tumor primário oculto em pacientes com metástase ganglionar
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Mastologista, Oncologista, Cirurgião Plástico, Ginecologista.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Membro Inferior (Ante pé, coxa, joelho, perna, quadril e
tornozelo - Unilateral)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Artrites;
✓ Artrose;
✓ Atrito da banda tibial,
✓ Bursite;
✓ Cisto poplíteo;
✓ Condromalácea;
✓ Condromatose;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Entorse;
✓ Fasceíte;
✓ Fratura subcondral;
✓ Hálux valgo ou rigidus;
✓ Hiperpressão da patela;
✓ Infecção e Inflamações;
✓ Lesão da tróclea femoral;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lesão ligamentar;
Lesões condrais e osteocondrias;
Lesões e fraturas por estresse/impacto;
Lesões Musculares e nervosas;
Luxação/instabilidade articular;
Meniscopatia;
Metatarsalgia;
Miosites;
Neuroma de Morton ou interdigital;
Osteonecrose;
Pós-artroscopia;
Síndrome do Túnel do Tarso;
Tendinopatia;
Tenossinovite;
Traumas
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Fisiatra, Médico do Trabalho, Neurologista, Ortopedista, Oncologista,
Reumatologista, Neurocirurgião.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Membro Superior (Braço, antebraço, cotovelo, mãos e
dedos Unilateral)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Artrites;
✓ Bursite;
✓ Capsulite adesiva;
✓ Condromatose;
✓ Condropatia;
✓ Corpos Livres;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ DISI (Instabilidade Segmentar Intercalada Dorsal) / VISI (Instabilidade Seg- mentar
Intercalada de Volar);
✓ Doença degenerativa;
✓ Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho;
✓ Epicondilite;
✓ Escápula Alada;
✓ Fibrocartilagem triangular;
✓ Fratura de Estresse;
✓ Frouxidão Capsular;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Infecções e Inflamações;
Lesão do manguito rotador;
Lesões condrais, ligamentares e musculares;
Lesões tipo SLAP;
Luxação gleno-umeral;
Miosites;
Processos traumáticos, degenerativos, inflamatórios em músculos, tendões, ligamentos, cartilagens e nervos;
Resalto escapular;
Síndrome do canal guyon;
Síndrome do Túnel do Carpo;
Sinovite;
Tendinopatia;
Tênnis Elbow;
Tenossinovite estenosante
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
• Exame complementar recomendado: eletroneuromiografia.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Fisiatra, Médico do Trabalho, Neurologista, Ortopedista, Oncologista,
Reumatologista, Neurocirurgião.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Pelve
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Adenoma de supra renal;
✓ Anomalias congênitas;
✓ Avaliação de criptorquidia;
✓ Avaliação de massas anexiais complexas (após US);
✓ Cistocele;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Endometriose;
✓ Fístula Anorretal;
✓ Incontinência urinária e fecal;
✓ Massas complexas na cavidade pélvica;
✓ Planejamento pré-cirúrgico (após US);
✓ Processos Inflamatórios, Linfoproliferativos ou Indefinidos no RX, US ou TC;
✓ Retocele;
✓ Trauma escrotal e peniano (após US)
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Cirurgião Geral, Cirurgião Pediátrico, Fisiatra, Gastroenterologista; Ginecologista,
Médico do Trabalho, Ortopedista, Oncologista; Reumatologista, Proctologista,
Urologista, Obstetra.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Seios da Face/Face/Base do Crânio
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Obstrução nasal;
✓ Polipose nasossinusal;
✓ Sinusopatia inflamatória em geral;
✓ Trauma.
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Hemangioma;
✓ Lesões focais da face a esclarecer;
✓ Lesões ósseas;
✓ Linfangioma;
✓ Linfoma;
✓ Tuberculose extra pulmonar
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Cirurgião Pediátrico, Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Oncologista/Hematologista,
Otorrinolaringologista.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Sela Túrcica
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Controle de Microadenoma e Macroadenoma;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias
✓ Disfunção hipofisária;
✓ Distúrbio de crescimento;
✓ Hamartoma hipotalâmico / crises gelásticas;
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✓
✓
✓
✓
✓

Lesões do seio cavernoso;
Puberdade precoce;
Síndrome de Cushing;
Síndrome de Kallmann.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Neurologista, Neurocirurgião, Pediatra, Endocrinologista, Oftalmologista, Cirurgião
Cabeça e Pescoço.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Tórax e Mediastino
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Controle de Microadenoma e Macroadenoma;
✓ Avaliar anomalias do arco aórtico e aorta descendente;
✓ Avaliar artérias pulmonares;
✓ Avaliar massas hílares, parenquimatosas;
✓ Doenças das vias aéreas;
✓ Fratura patológica em arco costal;
✓ Lesões e derrames pleurais;
✓ Lesões na coluna;
✓ Massas mediastinais e de parede torácica;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
✓ Exames Recomendados: radiografia simples do tórax PA/Perfil, TC de tórax e USG (se
necessário).
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Pneumologista, Cirurgião Torácico, Oncologista, Cardiologista, Cirurgião Cardíaco,
Reumatologista, Ortopedista, Cirurgião Pediátrico, Médico do Trabalho.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Vesícula e Vias Biliares
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Vesícula: pesquisa de complicações da colecistite aguda;
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✓ Vias Biliares: avaliar dilatação; pesquisa de obstrução (colelitíase, coledocolitíase/
sensibilidade semelhante a CPRE para cálculos), Colangiopancreatografia por RM
(avaliação do ducto de Wirsung e colédoco); avaliação pré-operatória dos tumores
das vias biliares;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10:
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Gastroenterologista; Cirurgião Geral; Gastrocirurgião; Hepatologista; Infectologista;
Oncologista.

❖ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – Vias Biliares (colangioressonância)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Vesícula: pesquisa de complicações da colecistite aguda;
✓ Anomalias congênitas de vias biliares;
✓ Avaliação de icterícia em casos de pancreatite complicada;
✓ Controles de drenagens das vias biliares;
✓ Doenças dos ductos pancreáticos e vias biliares;
✓ Estudo das vias biliares e pancreáticas em casos de insucesso diagnóstico da CPRE
(Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica);
✓ Estudo pré-operatório de pacientes a serem submetidos à colecistectomia;
✓ Icterícia obstrutiva (não esclarecida por USG e/ou TC prévios);
✓ Suspeita de fator obstrutivo decorrente de processos inflamatórios, neoplásicos,
linfonodomegalias;
✓ Tumores de vias biliares, pâncreas, duodeno e papila.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10. USG abdominal ou pélvica e TC de Abdomes (se necessário):
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Hepatologista; Cirurgião geral; Oncologista; Gastroenterologista; Cirurgião
Pediátrico; Endocrinologista; Gastrocirurgião; Infectologista.
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❖ TESTE DE ESFORÇO - TESTE ERGOMÉTRICO
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Vesícula: pesquisa de complicações da colecistite aguda;
✓ Angina pectoris estável;
✓ Avaliação de capacidade funcional;
✓ Avaliação de pacientes com marcapasso;
✓ Avaliação pós-IAM em evolução precoce e tardia, não complicada;
✓ Detecção de isquemia miocárdica, arritmias e distúrbios hemodinâmicos esfor- çoinduzidos;
✓ Diagnóstico de angina;
✓ Doença arterial coronariana crônica com modificações no quadro clínico e/ou do
eletrocardiograma, desde que estáveis;
✓ Eletrocardiograma com alteração do seguimento ST;
✓ Hipertensão arterial sistêmica: investigação de DAC em indivíduos hipertensos com
mais de 01 fator de risco;
✓ Hipertrofia ventricular esquerda;
✓ Insuficiência cardíaca e cardiomiopatias: investigação de DAC como causa da ICC em
pacientes sem etiologia indefinida;
✓ Valvulopatias: avaliação da capacidade funcional e de sintomas em pacientes com
insuficiência aórtica e sintomatologia duvidosa ou de origem não esclarecida.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação da exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10. USG abdominal ou pélvica e TC de Abdomes (se necessário):
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cardiologista, cirurgião cardiovascular.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - Abdomen Superior
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Abscessos;
✓ Adenoma de supra-renal;
✓ Ascite;
✓ Avaliação de fístulas;
✓ Cálculo renal, quando a USG não for conclusiva;
✓ Corpo estranho na região do Abdomen superior;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Dor abdominal, quando não esclarecida pela USG;
✓ Hemorragias;
✓ Investigar comprometimento de órgãos: micoses sistêmicas, colagenoses e
sarcoidoses;
✓ Linfonodomegalia;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Massas retroperitoneais;
Patologia das vias biliares;
Patologia das vias urinárias;
Patologias do apêndice;
Patologias do baço;
Patologias do fígado;
Patologias do pâncreas;
Patologias do trato intestinal;
Processos expansivos;
Ruptura de órgãos (suspeita);
Traumatismos.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10. USG abdominal ou pélvica e TC de Abdomes (se necessário):

▪ Profissional solicitante
✓ Médico
Cirurgião
Geral,
Oncologista,
Gastroenterologista, Pediatra, Urologista.

Endocrinologista,

Hepatologista,

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Angiotomografia
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Dilatação, dissecção, fístulas e sub-oclusão de aorta, Ilíacas, carótidas e vasos;
✓ Doenças da aorta;
✓ Doença aterosclerótica periférica;
✓ Estenose de artérias renais;
✓ Tromboembolismo pulmonar.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, cardiologista, pneumologista.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Articulações
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Doenças infecciosas;
❖ Protocolo de Acesso aos Serviços de Saúde – Candeias/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDBENTI1MUU4NUFGOUM4NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
44 - Ano V - Nº 4233

Candeias

35
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Disfunção de articulação temporomandibular;
Alterações de partes moles (lesões ligamentares e nervos);
Derrames articulares;
Fraturas (cominutivas);
Fraturas ocultas;
Lesões do manguito rotador (se não houver possibilidade de USG);
Lesões meniscais e ligamentares;
Diagnóstico e estadiamento de neoplasias de partes moles e ósseas;
Processos expansivos;
Traumatismos.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ortopedista, Oncologista, Traumatologista, Reumatologia, Pediatra.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Coluna Cervical / Torácica / Lombo-Sacra
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Alterações do eixo da coluna;
✓ Avaliar parestesias e paresias (compressão medular);
✓ Complicações pós-operatórias;
✓ Diagnóstico e estadiamento tumores;
✓ Doenças degenerativas;
✓ Espondilolistese/espondilolise;
✓ Estenose do Canal Medular;
✓ Hérnia Discal;
✓ Malformações ósseas;
✓ Processos infecciosos (ex: tuberculose);
✓ Traumatismos/Fratura.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ortopedista, Neurocirurgião, Neurologista, Oncologista, Reumatologista, Pediatra.
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❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Sela Túrcica
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Acompanhamento/avaliação de traumatismo craniano;
✓ Alterações endócrinas e estudo da hipófise;
✓ Aneurismas;
✓ Avaliação / acompanhamento de AVC (hemorrágico e isquêmico);
✓ Cefaléia persistente/tontura / epilepsia;
✓ Controle de derivação ventrículo-peritoneal-DVP (válvula);
✓ Controle pós-operatório;
✓ Convulsões recentes a esclarecer;
✓ Diagnóstico e estadiamento de tumores;
✓ Doenças degenerativas do encéfalo;
✓ Doenças infecciosas do sistema nervoso central;
✓ Hematomas subdurais e epidurais;
✓ Hidrocefalia;
✓ Malformações congênitas;
✓ Processos Expansivos;
✓ Síndromes demenciais a esclarecer.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cirurgião cabeça e pescoço, endocrinologista, geriatra, infectologista, neurocirurgião,
neurologista, oncologista.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Face / seios da face
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Abscessos;
✓ Avaliar lesão ou trauma na face;
✓ Corpo estranho;
✓ Diagnosticar defeitos congênitos nos seios da face;
✓ Identificar a causa de sangramentos nasais de repetição;
✓ Malformação congênita de qualquer compartimento da face;
✓ Mastoidite;
✓ Osteomielite;
✓ Otite média crônica;
✓ Otosclerose;
✓ Patologia do ouvido médio;
✓ Pesquisa de fratura em base de crânio ou ossos da face quando o raio x convencional não é
suficiente para diagnóstico, localização precisa e avaliação;
✓ Pesquisa de neoplasia;
✓ Pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face;
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✓
✓
✓
✓

Pré e pós-operatório (controle/complicação);
Sinusopatia;
Trauma facial.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Otorrinolaringologista, Oncologista, Cirurgião Cabeça e Pescoço, Buco maxilo facial,
pediatra.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Pelve / Abdome Inferior
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Cálculo renal;
✓ Cisto dermóide de ovário;
✓ Diagnóstico e estadiamento de tumores;
✓ Doença inflamatória pélvica;
✓ Malformações congênitas;
✓ Massas ovarianas;
✓ Processos expansivos de difícil detecção na USG;
✓ Processos inflamatórios não esclarecidos por outros métodos diagnósticos;
✓ Traumatismos.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cirurgião geral, oncologista, ginecologista, clínico geral, urologista, pediatra, geriatra.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Pescoço
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Cálculo renal;
✓ Bócio;
✓ Diagnóstico e estadiamento de tumores;
✓ Lesões na cavidade oral e orofaringe;
✓ Linfoma;
✓ Má formação vascular;
✓ Malformações congênitas;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pesquisa de linfonodomegalias;
Pesquisa de problemas nas glândulas submandibulares;
Processos expansivos;
Processos infecciosos e inflamatórios;
Retinoblastoma;
Tireoidopatia;
Trauma.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Cirurgião Geral, Oncologista, Ginecologista, Clínico Geral, Urologista, Pediatra,
Geriatra.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Seguimentos apendiculares (braço e antebraço,
coxa e perna mão, pé)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Cálculo renal;
✓ Diagnóstico de doenças inflamatórias, infecciosas e /ou degenerativas;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias ósseos e/ou musculares;
✓ Fraturas/traumas;
✓ Pesquisa de alterações congênitas;
✓ Processos expansivos.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ortopedista, Oncologista, Pediatra, Reumatologista.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Tomomielografia
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Cálculo renal;
✓ Lesões que podem estar presentes dentro do canal espinhal ou podem estar salientando-se
para o interior do canal;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
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✓ Cistos e núcleo pulposo herniado;
✓ Identificação de múltiplas lesões.
✓ A tomomielografia esta indicada quando houver impossibilidade de realização de ressonância
magnética.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ortopedista, Neurocirurgião, Neurologista, Oncologista, Reumatologista.

❖ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – Torax, Hemitórax, Pulmão ou Mediastino
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Alargamento do mediastino;
✓ Alterações endócrinas ou metabólicas de origem mediastinal;
✓ Avaliação de enfisema pulmonar para cirurgia redutora de pulmão;
✓ Avaliação de mediastino, hilos, pleura;
✓ Avaliação e acompanhamento de nódulos;
✓ Bronquiectasias;
✓ Diagnóstico e estadiamento de neoplasias;
✓ Doenças focais ou difusas do parênquima pulmonar;
✓ Estudo da invasão das estruturas mediastinais;
✓ Estudo do parênquima pulmonar (com prova de função alterada);
✓ Fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural;
✓ Investigar comprometimento de órgãos devido: micoses sistêmicas, colagenoses e
sarcoidoses;
✓ Mediastinite;
✓ Pesquisa de adenomegalia;
✓ Pneumopatias Intersticiais;
✓ Pós-operatório (controle/complicação);
✓ Sangramentos (vias aéreas);
✓ Síndrome da compressão de veia cava superior;
✓ Traumatismo.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ortopedista, Neurocirurgião, Neurologista, Oncologista, Reumatologista.
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❖ ULTRASSONOGRAFIA – Abdômen Superior
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Colelitíase;
✓ Dor abdominal;
✓ Esplenopatias;
✓ Hepatopatias;
✓ Pancreatopatias;
✓ Tumores.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico.

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Abdômen Total
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Colelitíase;
✓ Alterações morfofuncionais (má formação visceral);
✓ Aneurismas;
✓ Avaliar coleções líquidas intra-abdominais;
✓ Colelitíase;
✓ Dor abdominal;
✓ Estudo do Retroperitônio;
✓ Hepatoesplenomegalia;
✓ Lesões Tumorais;
✓ Nefrolitíase;
✓ Pancreatopatias;
✓ Pesquisa de patologias da parede abdominal;
✓ Suspeita de líquidos em cavidade.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico.
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❖ ULTRASSONOGRAFIA – Aparelho Urinário
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Colelitíase;
✓ Classificação das disfunções miccionais;
✓ Hematúria (excluída as outras causas);
✓ Insuficiência renal;
✓ Litíase;
✓ Obstrução de vias urinárias;
✓ Pesquisa de má formação do aparelho urinário;
✓ Rim policístico;
✓ Suspeita de hipertensão arterial sistêmica renovascular;
✓ Suspeita de nefrolitíase;
✓ Suspeita de tumores vesicais e renais e suprarenais.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Urologista.

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Articulação
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Artrite;
✓ Artrose;
✓ Bursites;
✓ Cisto Sinovial com limitação funcional;
✓ Derrame articular;
✓ Disfunção da Articulação temporomandibular;
✓ Espessamento de Bainha Tendinosa de qualquer natureza;
✓ Espondilite Anquilosante;
✓ Lesão muscular e tendinosa;
✓ Metatarsalgias;
✓ Tendinites.
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ortopedista.
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❖ ULTRASSONOGRAFIA – Bolsa Escrotal
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aumento da bolsa escrotal;
Cistos de cordão, espermático e de epidídimo;
Infecções;
Suspeita de criptorquidia em crianças com idade superior a um ano;
Tumores;
Varicocele.
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Urologista.

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Mama
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avaliação de mamografias alteradas;
Avaliar a resposta à quimioterapia neo-adjuvante;
Avaliar nódulos palpáveis em mamas radiologicamente densas;
Avaliar pacientes jovens, gestantes ou lactantes com alterações clínicas na mama;
Caracterizar assimetrias locais que podem corresponder a nódulos;
Estadiar, locorregionalmente, o câncer de mama;
Massas palpáveis em mamas;
Orientar procedimentos intervencionistas na mama;
Para avaliar problemas associados com implantes mamários;
Pesquisar abscessos nas mastites;
Traumatismos ou processos inflamatórios mamários
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico.
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❖ ULTRASSONOGRAFIA – Obstétrica
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alterações do líquido amniótico (aumento ou diminuição);
Amniorrexe prematura confirmada;
Análise morfológica,
Avaliação inicial da gestação;
Biometria fetal completa;
Circular de cordão;
Crescimento Intra-Uterino Retardado (CIUR);
Diabetes gestacional;
Doença hipertensiva específica da gestação (DHEG);
Gestação múltipla;
Gestação prévia com alteração genética;
Gestante obesa grau 3;
História de parto prematuro anterior para medida de espessura do colo uterino;
História pregressa de má formação congênita e/ou aneuploidia, abortamento;
Idade materna maior ou igual a 35 anos,
Idade paterna maior ou igual a 55 anos,
Incompetência istmo-cervical;
Localização da placenta, nos casos de suspeita de Placenta Prévia;
Lúpus eritematoso sistêmico;
Macrossomia fetal;
Medida de espessura do colo uterino;
Mola hidatiforme;
Oligodrâmnio ou polidrâmnio;
Rastreamento de aneuploidias,
Seguimento das síndromes hemorrágicas da gestação;
Seguimento de amniorrexe prematura confirmada;
Seguimento de desenvolvimento fetal;
Sofrimento fetal;
Suspeita acretismo placentário;
Suspeita e seguimento das complicações tardias das “STORCH” (AIDS, toxoplasmose, rubéola,
citomegalovírus e herpes);
✓ Uso de drogas teratogênicas
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico
✓ Enfermeiro da Atenção Básica.
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❖ ULTRASSONOGRAFIA – Partes Moles
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Avaliação e acompanhamento da profundidade de tumores cutâneos e subcutâneos
(suspeita de lipoma);
✓ Avaliar alterações e/ou lesões da parede abdominal, dos músculos, dos tecidos superficiais,
tendões e ligamentos, verificar nódulos palpáveis em qualquer região do corpo ou lesões de
origem traumáticas, bem como a caracterização de fraturas ocultas e corpos estranhos,
devendo ser especificado pelo médico e paciente o local a ser realizado o exame
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Pélvica
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Amenorreia primária na impossibilidade de realização do USG transvaginal;
Amenorréia primária na impossibilidade de realização do USG transvaginal;
Investigação de tumoração pélvica;
Sangramento genital pós-menopausa, em mulheres virgens ou com vaginas atrofiadas;
Suspeita de malformação no trato geniturinário
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Pescoço
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓

Amenorreia primária na impossibilidade de realização do USG transvaginal;
Anomalias dos arcos branquiais.
Cisto do ducto tireoglosso;
Diagnóstico e acompanhamento de tumores
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
❖ Protocolo de Acesso aos Serviços de Saúde – Candeias/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDBENTI1MUU4NUFGOUM4NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
54 - Ano V - Nº 4233

Candeias

45
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Próstata via abdominal
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Amenorreia primária na impossibilidade de realização do USG transvaginal;
Abscessos;
Calcificações;
Cistos prostáticos;
Ectasia ductal benigna;
Hiperplasia prostática benigna;
Hipertropia prostática;
Infartos;
Infertilidade;
Lesões ductos ejaculatórios;
Lesões focais uretrais,
Nódulos;
Prostatites;
PSA aumentado em pacientes de qualquer idade;
Suspeita de câncer Prostático
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Urologista, Cirurgião Geral, Oncologista

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Próstata via transretal
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Afecções da próstata;
Calcificações;
Cistos prostáticos,
Crescimento anormal dentro da próstata;
Diagnostico e estadiamento do câncer de próstata;
Ectasia ductal benigna;
Guiar biópsias por aspiração da próstata;
Guiar implante de radioterapia local;
Hiperplasia prostática benigna;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Infartos;
Infertilidade;
Lesões ductos ejaculatórios;
Lesões focais uretrais,
Nódulos;
Pós cirurgia de próstata;
Prostatites;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Urologista, Cirurgião Geral, Oncologista

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Tireoide
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Anormalidade tireoidiana detectada por outros exames;
Cistos e tumores;
Direcionamento para biópsia;
Hipertireoidismo;
Hipotireoidismo;
Pós- cirurgia do câncer tireoidiano;
Tireoidite linfocítica;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Endocrinologista, Oncologista, Cirurgião Geral, Cirurgião de Cabeça e Pescoço,
Cirurgião Torácico, Cirurgião Pediátrico

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Torax
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Derrame Pleural;
Doenças do parênquima pulmonar periférico;
Patologias da parede torácica;
Patologias do diafragma;
Patologias do mediastino;
Pleuropatias;
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✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico.

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Transfontanela
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Derrame Pleural;
Avaliar roubo da subclávia;
Estenose dos vasos intracranianos de maior calibre;
Hidrocefalia,
Microcefalia;
Monitorar vasoespasmo;
Rastrear comprometimento da circulação cerebral na Anemia Falciforme;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico, Neurologista, Pediatra.

❖ ULTRASSONOGRAFIA – Transvaginal
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acompanhamento após inserção de DIU;
Amenorréia primária (após os 18 anos);
Amenorréia secundária não relacionada à gravidez;
Anexites;
Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos;
Dor pélvica aguda e crônica;
Gestação de 1º trimestre, em pacientes com fatores de risco importantes ou se necessário a
definição da idade gestacional
Investigação de massa abdominal / pélvica;
Sangramento genital anormal no menacme;
Sangramento genital pós-menopausa;
Tumores e cistos ovarianos pré e pós-menopausa;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
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▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ginecologista, Obstetra, Médico da Atenção Básica, Clínico Geral

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Artéria Aorta Abdominal)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acompanhamento após inserção de DIU;
Acompanhamento de enxertos e endopróteses;
Aneurismas;
Arterites;
Claudicação intermitente com pulso femoral diminuído;
Dissecção da aorta;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Artérias dos Membros Inferiores)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aneurismas arteriais;
Arteriopatia estenosante periférica;
Enxertos vasculares;
Embolia;
Fístulas arteriovenosas, associadas ou não a hemangiodisplasias;
Pé diabético;
Pseudo-aneurismas;
Trombose;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista
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❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Artérias dos Membros Superiores)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aneurismas arteriais;
Arterite / Endarterite em Fístula arteriovenosa;
Embolia;
Hemangioma;
Mal formação arteriovenosa (MAV);
Sequela de traumatismo com sinais ou sintomas de pressão ou lesão vascular;
Síndrome de compressão da subclávia;
Traumatismo com pressão ou lesão vascular;
Trombose Arterial;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Artérias Renais)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Assimetria renal em exame de imagem;
Avaliação de recém-nascido com diagnóstico de hidronefrose antenatal;
Avaliação e acompanhamento de transplante renal;
Envolvimento em casos de dissecção da aorta abdominal;
Hipertensão Renovascular;
Tumores renais e supra-renais;
Trombose Arterial;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Carótidas e Vertebrais)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Avaliação para cirurgia de artérias carótidas e/ou vertebrais;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avaliar roubo da subclávia (suspeita);
Isquemia cerebral transitória ou prolongada e acidente vascular cerebral;
Massa pulsátil cervical;
Síncope;
Síndrome Vertiginosa;
Sopro carotídeo;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista

❖

ULTRASSONOGRAFIA – OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM DOPPLER

▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alterações do líquido amniótico (aumento ou diminuição);
Gestação múltipla;
História pregressa de má formação congênita e/ou aneuploidia;
Incompatibilidade ABO/Rh, com Coombs indireto positivo;
Suspeita de infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus);
Uso de drogas teratogênicas;
Retardo de crescimento intrauterino;
Gestante diabética e/ou hipertensa;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Ginecologista Obstetra.

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Veias Cervicais)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Síndrome de compressão da Veia Cava Superior;
✓ Sopro Cervical contínuo (fístula arteriovenosa);
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
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▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Veias dos Membros Inferiores)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓ Avaliação de casos de anomalias vasculares;
✓ Avaliação de refluxo envolvendo território da veia safena magna e/ ou parva;
✓ Avaliação de varizes recidivadas ou de trajetos varicosos maiores que 3 mm de diâmetro
(Classe 2 CEAP) para planejamento cirúrgico;
✓ Embolia Pulmonar e Paradoxal;
✓ Investigação de trombose venosa profunda prévia e de insuficiência valvular;
✓ Trauma do vaso;
✓ Tromboflebite;
✓ Trombose venosa profunda;
✓ Úlcera venosa;
✓ Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.
▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista

❖ ULTRASSONOGRAFIA – COM DOPPLER (Veias dos Membros Superiores)
▪ Indicações para o encaminhamento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avaliação de casos de anomalias vasculares;
Edema;
Fístulas Arteriovenosas;
Mal formação arteriovenosa (MAV);
Sinais clínicos de aterosclerose obliterante periférica (AOP);
Trombose Venosa;
Outra necessidade fora desta lista anexar relatório médico detalhado.

▪ Documentos para o encaminhamento
✓ Solicitação do exame em formulário APAC Municipal.
✓ Relatório descritivo com os dados relevantes da história clínica e medicamentosa, hipótese
diagnóstica e CID-10.
▪ Profissional solicitante
✓ Médico Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista
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