ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ: 24.950.495/0001-88
Praca dos 03 Poderes - nº. 3 - Centro - CEP 78.840-00
Telefone (66) 3419-1244

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP nº. 2/2010
Versão:
1
Aprovada em:
16 de Novembro de 2010.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
I - FINALIDADE
Garantir o transporte adequado a este paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante,
encaminhados por ordem médica as unidades de saúde referenciada em outro município, quando
esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja
possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este
tratamento. Permitir o fluxo dos pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo
procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva, respeitando a organização
dos fluxos de encaminhamentos de acordo com a proposta de regionalização de cada Estado.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as Unidades de Saúde usuários que necessitam do transporte Municipal no
Município de Campo Verde - MT.
III - CONCEITOS
1.TFD - Tratamento Fora do Domicílio
Tratamento Fora do Domicílio é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS,
tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem
quando esgotado todos os meios de atendimento.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Manual Normatizador da Central de Regulação de Campo Verde;
Instrução Normativa SCI 001/2007;
Lei Municipal n° 1.337/2007 - Lei que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;
Instrução Normativa SCI 001/2008;
Resolução CIB Nº. 083 de 15 de abril de 2010.
V - RESPONSABILIDADES
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
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Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução
Normativa.
2.Das Unidades Executoras:
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem
necessárias nas rotinas de controle, objetivando a sua otimização, tendo em vista,
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência
operacional;
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel
cumprimento da mesma;
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de
documentos, dados e informações.
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que
tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes ao SPP n° 002/2010, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento
dos controles no que se refere a transportes de pacientes.

VI - PROCEDIMENTOS
1.- DO TRANSPORTE
1.1.- Caberá a Central de Regulação a responsabilidade pelo deslocamento do paciente
previamente agendado pelo SUS até a localidade do atendimento.
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1.2.- O transporte será garantido exclusivamente à pacientes com exames, consultas, cirurgias,
Tratamento de Diálise e Tratamentos a portadores de Neoplasias Malignas, devidamente
agendados pela Central de Regulação, não sendo de nossa responsabilidade garantir o
transporte a pacientes que busquem atendimento em clínicas particulares.
1.3.- O transporte de familiares que realizarão visitas a pacientes internados será avaliado pelo
serviço social da Central de Regulação.
1.4.- A quantidade máxima de acompanhantes por paciente é 1 (um), sendo que tal procedimento
está sujeito a avaliação do serviço social para liberação de mais passagens.
1.4.1.- Os acompanhantes deverão ser adultos entre 18 e 60 anos, e terão direito a este os
seguintes casos:
a) idosos, com idade igual ou superior a 60 anos;
b) menores de idade, idade inferior a 18 anos;
c) pacientes com deficiência;
d) pacientes que realizarão exames onde deverão ser sedados ou que realizarão cirurgias;
e) paciente com atestado emitido por profissional habilitado justificando a necessidade.
1.5.- Caberá a unidade básica de saúde informar a necessidade de acompanhante, justificando o
motivo.
1.6.- O embarque dos pacientes será em frente às unidades de saúde de origem, em horário
definido em protocolo de agendamento.
1.6.1.- Os pacientes não poderão transportar compras em grandes quantidades no ônibus, sendo
garantido apenas o transporte do que é essencial.
1.7.- É proibido o embarque de pacientes que não estejam previamente agendados em lista
emitida pela Central de Regulação e que não possuam a passagem anexa ao encaminhamento
justificando o atendimento.
2. - DO ACESSO
2.1.- Os princípios da Universalidade, Equidade e Integralidade no SUS são regras, devendo o
usuário através da Central de Regulação seguir o fluxo para garantir o atendimento.
3. - PROTOCOLO GERAL
3.1.- Todo processo encaminhado à Central de Regulação de Campo Verde deverá ser emitido
em papel timbrado e ter identificação do médico, carimbo e assinatura;
3.2.- A Central de Regulação avaliará as solicitações e tomará as medidas legais quanto aos
prazos para agendamento;
3.3.- A Central de Regulação através do Serviço Social é responsável pela solicitação de diárias
para Casas de Apoio, além de garantir atendimento diferencial aos pacientes que necessitem.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto a Central de
Regulação e junto ao Controle Interno.
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Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 16 de Novembro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

SONIA FILIPETTO SÁFADI
Controladora Interna do Municipio

Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 16/11/2010
Por:
SONIA FILIPETTO SÁFADI
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 16/11/2010.
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