
 

 

FLUXO DE ACESSO AO PACIENTE INCAN 
 
 

ACESSO AO ELEVADOR: 

O paciente deve comparecer no máximo 30 minutos antes do horário agendado para que não 

fique sujeito ao acúmulo de pessoas na recepção e elevadores. O acesso ao elevador é restrito 

à no máximo 3 pessoas. Todos os pacientes serão orientados em relação a este intervalo de 

tempo. 

 

PRÉ-TRIAGEM: 

A pré-triagem será realizada por um funcionário específico, que ficará na entrada do elevador 

antes do acesso ao INCAN. O funcionário fará questionamento sobre sintomas relacionados à 

gripe e manejados de acordo com a resposta:  

# Você ou algum familiar que mora com você tem sintomas de gripe? Tosse, febre ou coriza? 

*Se o paciente responder sim, este deve ser encaminhado ao AMBULATÓRIO COVID para 

triagem. 

*Se o paciente responder não, o atendimento segue normalmente no INCAN. 

Este mesmo funcionário, poderá entregar ou receber documentos/exames, receitas, atestados 

e controlará a entrada de pessoas/pacientes de acordo com os horários agendados no serviço 

 

PACIENTE COM RELATO DE SINTOMAS GRIPAIS: 

Caso o paciente acesse o serviço e relate sintomas gripais, deve utilizar máscara cirúrgica a 

partir da entrada do serviço. Este paciente deverá aguardar ISOLADO com máscara cirúrgica 

na sala de procedimentos rápidos do INCAN para posteriormente ser atendido e se necessário 

encaminhado ao AMBULATÓRIO COVID para avaliação. 

 **Para indivíduos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido por exemplo, a 

secreção excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-lo a realizar rigorosamente a higiene 

respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e 

realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel 70%, imediatamente. O 

serviço disponibilizará máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e provê 

condições para higiene das mãos dos mesmos. 

 

ACOMPANHANTES: 

Será permitido a presença de um acompanhante/familiar menor de 60 anos (de preferência), se 

houver necessidade. 
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ACESSO AO SERVIÇO VIA TRANSPORTE MÓVEL: 

Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel, os profissionais que 

realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas para o serviço e o 

paciente será encaminhado ao AMBULATÓRIO COVID para triagem. Estes pacientes não 

deverão acessar o serviço. 

 

AGENDAMENTO POR TELEFONE: 

Ao agendar consultas e tratamentos no serviço, os pacientes e acompanhantes são informados 

que se estiverem com sintomas de alguma infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, 

febre, dificuldade para respirar) devem dirigir-se ao AMBULATÓRIO COVID para atendimento. 

 

ATENDIMENTO MÉDICO (CONSULTAS): 

As consultas de seguimento estão canceladas por tempo indeterminado.  

As consultas de pacientes novos encaminhadas pelo DACRA serão atendidas mediante 

diagnóstico médico confirmado para neoplasia maligna. Com a redução das consultas de 

seguimento, foi realizada divisão da equipe médica para atendimento aos pacientes em 

tratamento: equipe 1 e equipe 2. Cada equipe fará o trabalho (ambulatório + plantão de 

quimioterapia + internações + pendências burocráticas) em sistema de revezamento semanal, 

preservando a equipe médica para futuros atendimentos.  

 

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR (CONSULTAS): 

As consultas de odontologia e atendimentos de fisioterapia foram suspensas por tempo 

indeterminado. As consultas das equipes de fonoaudiologia e nutrição estão sendo solicitadas 

conforme necessidade pela equipe médica da cirurgia de cabeça e pescoço. As consultas de 

psicologia foram suspensas por tempo indeterminado à exceção de pacientes com risco de 

suicídio. 

 

PACIENTES ONCOLÓGICOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19 

Os pacientes considerados suspeitos ou confirmados terão sua terapia antineoplásica 

reorganizada, de forma que o médico assistente avaliará se o tratamento pode ser adiado por 

duas ou três semanas. No caso em que o tratamento quimioterápico não puder ser adiado e 

nos casos de necessidade de quimioterapia de urgência, o paciente deve realizá-lo em regime 

de internação nos setores específicos 500 ou 320, previamente definidos para atender tal perfil. 

 

ENTREGA DE MEDICAÇÃO VIA ORAL 

Com o objetivo de restringir o acesso de pessoas no serviço, principalmente em horários de 

pico, foi realizada alteração no horário de retirada de medicação via oral: pacientes retiram 



 

 

medicação das 16h às 17h45min e motoristas dos municípios: 12h às 13h de segunda a sexta-

feira. 

 
Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID02 – Medidas de Precaução para pacientes e profissionais, COVIDO3 Atendimento 

Pacientes Suspeitos Ambulatório COVID, PA e PS 

Elaborado pela equipe do Instituto do Câncer 

Revisado e Aprovado: SCIH, Escritório de Gestão e Comitê Gestor 

 


