
 

 

 

NOTA TÉCNICA COSEMS/TO 

 

Nota Técnica emitida a fim de auxiliar no 

embasamento das respostas à 

Recomendação expedida pelo Ministério 

Público Federal, segundo a qual orienta o 

fornecimento de certidão ou modelo 

equivalente aos usuários do Sistema Único 

de Saúde no caso de recusa de 

atendimento. 

 

 

Senhores Secretários,  

 

Tendo em vista o Ofício Circular nº 9/2016/PRTO/LVM/GAB, expedido aos 

Secretários de Saúde de vários municípios do Estado, que trata da Recomendação 

expedida pelo Ministério Público Federal, segundo a qual orienta o fornecimento de 

certidão ou modelo equivalente aos usuários do Sistema Único de Saúde no caso 

de recusa de atendimento, o COSEMS/TO traz as seguintes considerações: 

 

 

a) Da Estrutura Funcional do Sistema Único de Saúde 

 

Primeiramente, há de se considerar a estrutura funcional do sistema de 

saúde público nacional – SUS – a fim de que possamos elucidar seu funcionamento, 

e, consequentemente, a impossibilidade da existência de recusa no atendimento 

de pacientes, contrariamente ao que foi deduzido pelo referido órgão ministerial. 

 

O Art. 6º da Constituição Federal de 1988 traz a saúde como “direito 

social”, ao passo que estabelece, também, o Sistema Único de Saúde (SUS). Ato 

contínuo, em 19 de setembro de 1990 foi publicado a Lei 8.080 (Lei Orgânica da 

Saúde), com o objetivo de regulamentá-lo. 



 

 

Com o fito de dar mais transparência à gestão do SUS, mais segurança 

jurídica nas relações interfederativas e maior controle social, foi publicado o 

Decreto 7.508/2011, o qual regulamenta a Lei nº 8.080/90. 

 

Baseado nestas três grandes legislações (sem contar os demais Decretos, 

Portarias, Leis Complementares, etc.), chegamos à estrutura de prestação de 

serviços de saúde atual, segundo a qual temos unidades de atenção primária, que  

é constituída pelas unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Atenção Básica, 

enquanto o nível intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de 

Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e o 

atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais. 

 

Desta feita, como forma mais básica de atendimento, como o próprio 

nome diz, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede 

de Atenção à Saúde e está presente em todas as Regiões de Saúde. 

  

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em: Clínica 

Geral (Médico Saúde da Família), Enfermagem, Odontologia e etc. Os principais 

serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, 

coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, fornecimento de 

medicação básica, e encaminhamentos para especialidades (quando necessário). 

 

 

b) Dos Encaminhamentos 

 

Assim, como principal via de atendimento a pacientes, as UBS e/ou a 

Gestão Municipal, quando não possuem o serviço ou profissional da saúde 

especializado para determinada patologia, realizam o encaminhamento dessas 

pessoas para sua respectiva Referência conforme pactuação na Programação 

Pactuada e Integrada da Assistência (PPI), para onde haja o atendimento 

necessário. 

 

Exemplificando: em consulta a um clínico geral lotado em uma UBS, 

determinado paciente apresentou indícios de doença cardiovascular, sendo 



 

necessária a avaliação de médico especialista, no caso, cardiologista. Neste caso, 

é obrigação desta Unidade realizar o encaminhamento do paciente para consulta 

com o profissional especialista devidamente credenciado ao SUS. 

 

Note-se que no exemplo acima não houve qualquer negativa no 

atendimento deste paciente, já que o mesmo já fora devidamente atendido pelo 

profissional lotado na UBS, e encaminhado para consulta com médico especialista. 

 

Assim, temos que o paciente recebido na UBS jamais será desassistido ou 

terá negado seu atendimento, pois deverá sair com seu encaminhamento formal 

para o profissional indicado. 

 

 

c) Da necessidade de registros formais 

 

Diante da necessidade frequente de realizar encaminhamentos, 

entendemos – e recomendamos – a utilização escrita de formulários e protocolos, a 

fim de que fique registrado na UBS e, por conseguinte, a Gestão Municipal possa 

realizar o acompanhamento sistemático desses processos de encaminhamentos, 

como sabido (na sua grande maioria) tais controles são protocolizados nas 

regulações municipais. Ao mesmo tempo, é necessária a emissão de um protocolo 

ao paciente, a fim de que este tenha um controle sobre o andamento do seu 

encaminhamento e consulta. 

 

Tais medidas fazem-se necessárias para que a UBS/Gestão tenha controle 

do andamento do processo de encaminhamento dos pacientes, e para que o 

próprio usuário tenha informações concretas sobre o seu atendimento, evitando, 

assim, contratempos de várias naturezas, inclusive intervenções judiciais. 

 

Vale ressaltar que tais procedimentos (encaminhamentos agendados) 

serão realizados para consultas ambulatoriais, realização de exames (classificadas 

como não urgentes pelo médico de origem), ao passo que as urgências e 

emergências serão prontamente atendidas, havendo, inclusive, encaminhamento 

imediato para o profissional especializado e/ou hospital de referência, o que 

também exige o devido registro. 

 



 

Em ambas as hipóteses, caso o tratamento se dê em localidade diversa 

daquela onde reside o paciente, este será transportado até o local de atendimento 

por conta do município de origem, conforme normatização vigente do Tratamento 

Fora do Domicílio (TFD) realizado pelo gestor local. 

 

Ressalta-se, que nestes casos de encaminhamentos (consultas e/ou 

exames) seguem fluxos e rotinas administrativas estabelecidas pela Gestão 

Municipal (autoridade sanitária local), ficando á cargo do usuário apenas, procurar 

o setor responsável (Regulação Municipal) para solicitar tal encaminhamento, e 

quando do agendamento de tal procedimento, o usuário é informado do local, dia 

e horário previamente. Bem como, se utiliza do sistema TFD local informado 

anteriormente. 

 

 

d) Considerações finais 

 

Por fim, ressaltamos que promover o acesso do paciente quando seu 

problema não pode ser solucionado prontamente é tão importante quanto seu 

atendimento imediato pelas UBSs e/ou demais unidades de saúde. Assim, prezando 

pela qualidade no atendimento, pela organização e pela informação clara aos 

usuários do sistema público de saúde, estaremos salvaguardando o texto da Lei 

Magna e afins, e evitando qualquer intercorrência junto aos órgãos do Poder 

Judiciário. 

 

 

Palmas, 09 de Setembro de 2016. 

 

 

Assessoria Jurídica 

COSEMS/TO 

 

 

 

 


