
Equipe Multiprofissional: Acolhimento

 Aguardar todos os documentos e exames (formulário de referência e contrarreferência com resumo clínico e

informação dos exames realizados e  relatório da equipe multiprofissional, se houver).

1.

 

  2. Agendar na Unidade de Referência pelo sistema SIGA-SAÚDE :

Especialidade: Hormonização (R)

Procedimento: Consulta médica em atenção especializada (0301010072).

Tipo de atendimento: Primeira vez

CID 10: F64 (este código é provisório até a publicação da CID 11 que será modificado para Incongruência de

Gênero)

 

3. Orientar a usuária a levar os documentos do item 1 e os resultados dos exames.

Respeitar o nome social:  perguntar "como você quer que te chamem?"

Imprimir o cartão SUS com o nome social

Registrar o nome social de forma visível no prontuário e outros documentos para toda equipe utilizar

 

 

 

Solicitar exames laboratoriais
Agendar retorno para avaliação dos
exames e seguimento clínico
Encaminhar para psicóloga ou equipe
multiprofissional
Encaminhar (referência e
contrarreferência) à Referência de
Hormonização ou para consulta médica*

FLUXO DE HORMONIZAÇÃO - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acolhimento/escuta em saúde mental
Orientações e acompanhamento em
saúde integral
Considerar sofrimento decorrente de
transfobia
Encaminhar para equipe médica e/ou
outras profissionais
Outras demandas

Formulário de referência e contrarreferência

Resultados dos exames realizados

Relatório da equipe multiprofissional, se houver

 

 

Abordagem integral               
Investigações
Exame físico

Exames laboratoriais 

Indicação para hormonização
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de
Corresponsabilidade para Masculinização ou Feminilização

Acolhimento e orientações

Encaminhar para consulta

médica

Encaminhar para psicóloga 

Outros encaminhamentos

       ou equipe multiprofissional

AMA Especialidades

Ambulatório de Especialidades  

Hospital Rede Hora Certa 

Hospital  Municipal

Consulta:
Enfermeira Médica Psicóloga ou Eq. Multiprofissional

Consulta: Consulta:

Junho 2020

A usuária deve levar para a Referência de Hormonização:

Referências de Hormonização das Coordenadorias Regionais de Saúde

Unidade Básica de Saúde: Recepção

Regulação na Unidade Básica de Saúde:

*Consulta médica de hormonização na própria UBS:

para os casos que serão encaminhados às Referências de Hormonização


