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1. SIGLAS E CONCEITOS

A E - Ambulatório Médico de Especialidades

CPF - Cadastro de Pessoas Físice

GREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Peulo

ENF - EnÍermagem

O S - OrganizaÉo Mundial dê Saúde

PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente

PRO - Protocolo

RG- Registro Geral

S/N - Se Necessário

SUS - Sistema Único de Saúde

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

. iíissão: Atuar como centro de diagnóstico multiprofissaonal de média complexidade, de forma

humanizadâ para os usuários;

. Visão: Ser referência regional em serviços de saúde de média complexidade, com ênfase na

Oftalmologia, pela excelência e agilidade na assistência ao SUS, com eficiência na aplicaÉo dos

recuÍsos públicos e satisfaçáo dos colaboradores;

o Valores: SatisfaÉo, excelência, prazer em servir, trânsparência e ética nas açôes, humanizaÉo,

qualadade, efetividade no uso de recursos públicos, trabalho em equipe.

3. OBJETIVO

Ser o mais transparente possível em todos os quesitos que envolvem essa relaçáo. É de suma importânciâ

que o paciente tênha conhecimento de todos os seus direitos e deveres.

4. JUSTIFICATIVA

Os direitos do paciente e de seus familiares são elementos fundamentais em todos os contiatos entre a

lnstituiÉo, seus profissioneis, pacientes e Íamiliares.
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O conhecimento dos direitos e deverês pelo paciente, famÍlia e profissionêis favorece a confiança mútua, a

comunicaçáo eficaz e a assistência baseadâ êm respeito pêles necessidades, valores e crenças dos

pacientes.

Compreender as açÕes diagnósticas e teraFÉuticas, o que pode decorrer delas, a duraÉo do tratamento,

a localizaçâo de sua patologie, se existe necessidede de anestesia, qual o instrumento a ser utilizado e

quais regiÕes do corpo serão afetadas pelos procêdimentos.

s. cnttÉnros DE ATENDtMEtrtro

O atendimento deve ser realizedo em um locel digno e adequado para tanto, em ambiente limpo,

confortável e acessível a todos. O paciente deve receber do profissional adequado, presente no local,

auxílio oportuno para a melhoía do conforto e bem-estâr. Além disso, o atendimento deve ser humanizado

e ecolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negaçáo em virtude de idade, raça, cor, etnia,

religião, orienteÉo sexual, identidade de gênero, condiçôes econÔmicâs ou sociais, estado de saúde, de

anomalia, patologia ou deficiência. Deve, ainda, ser realizado por profissionais qualiÍicâdos, devidamente

idêntificados por crachás visíveis e legíveis, que contenham nome, funçáo, cargo e nome da instituiçáo.

6. DEscRrÇÃo

6.1 Atendimento Em Situações De Urgência E EmeÍgência

Usuários nas situaçÕes de urgência e emergência devem ser acolhidos por qualquer porta de entrada do

serviço de sAúde, considerAndo que, em caso de riSCO de vida OU lesáo grave, deve ser assegurada a

remoÉo do usuário em condiçÕes seguras, paÍa local adequado na rede, considerando sempre a central de

regulaÉo. O AME Catanduve Íealiza somente atendimento em regime de agendamento, sendo consultas,

exames e/ou procedimentos eletivos, em caso dê urgêncie e emergência, o paciente é atendido e

enceminhado à rêfêrência de Pronto Atendimento do municÍpio.

Fundamento tegat: Atligo 33 do Código de Ética Médica e Attigo 7, §2o, da Poftaia no 1.820, de

13/082009

6.2 DOS DIREITOS OO PACIENTE
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A lei visa alertar que toda pessoe possui o direito eo tratamento de saúde em tempo adequado para

resolução de suas condições, sendo direito da pessoa a continuidade do tratamento com qualidade

adequada. É importante destacar que é direito do paciente possuir informaçôes sobre seu estado dê saúde

de formâ clara, objetiva, respeitosa e compreensiva, tais como:

. Receber atendimento digno, etencioso e respeitoso, independentementeda sua etnia, credo, cor, sexo,

orientaçâo sexual ou diagnÓstico, sem qualquer preconcêito ou discriminaÉo'

. Ser identificedo por nome completo e deta de nescimento e tratado pelo seu nome e não de modo

genérico, ou pelo nome de sua doença, nÚmero, cÓdigo ou qualquer outra forma desrespeitosa ou

preconceituosa.

. Terassegurado o direitode usero nome social, podendoo (a) usuário indicâr o nome pelo qual prefere ser

chamado (a), independentemente do nome que consta no seu registro civil ou nos prontuários do

serviÇo de saúde, como nos €sos de usuários em processo transsexualizador ou nâo, bem como,

travestis e transexuais.

. Receber informaçôessobre as normasda instituiÉoâ respeito da proteÉo de seus pertencês pessoeis.

. Receber informaçõês claras, simples e compreensíveis, por parte de equipe que o assiste, adaptadas à

sua condição cultural, a respeito de seu diagnÓstico, opções terapêuticas e riscos envolvidos.

. Receber informaçôes sobre medicamentos que lhe seráo administrados, bem cÔmo procedência de

sangue e hemoderivados, ântes de recebê-los

o Consentir ou recuser procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, de forma livre e voluntária, após

receber adequada informaçáo, desde quê não esleja em risco de morte. No caso de impossibilidade de

expressar sua vontade, o consentimentodeve serdado, porescrito, porseusÍamiliaresou responsáveis.

. Em caso de recusa ou anulaÉo de consentimento, não havêrá responsabilizaÉo ou puniÉo'

entretanto, seÍá documentedo em prontuário.

. Ter acesso ao seu prontuário de acordo com a legislaÉo vigente e conforme as normas da instituiÉo. O

prontuário dêve incluir o coniunto de documentos e informações padronizadas sobre o histórico do

usuário, evoluçáo da doença, condutâs terapêuticas, todas as medicações e dosagens, informaçÕes

sobre o sângue recebido, e demais enotaçôes clinicas.

Fundamento tegot: Artigo 88, do Código de Ético Médico e Artigo 72, do Código de Defeso do
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Consumidor

Ter Íesguardada â confidencialidade dê toda e qualquer informaÉo, com a garantia do sigilo

profissionel, desdequenãoacarreteriscoa tercêirosouàseúde pÚblicâ.

Receber ou recusar assistência psicológica ereligiosâ.

Ter respeitadas suas crenças espirituais e religiosas bem como seus valores étnicos e culturais.

Ter garantida a sua segurença, individualidade, privacidade, integridade física, psíquica e moral. Para

tanto, o sujeito tem direito a manter sua privacidade, com atendimento em lugar adequado e conduta

profissional que resguarde a privacidade.

Receber as receitas com o nome genérico das substàncias prescritas; datilografadas ou em caligrafia

legível; sem a utilizaÉo de códigos ou abreviaturas; com o nome do profissional e seu número de registro

no órgáo de controle e regulamentaÉo da profissáo; ecom assinature do profissional.

Ser estimulado a participar de todas as decisôes sobre seus cuidados, tendo e garantia de que a equipe

que o assiste fornecerá informaçôês e esclarecimentos acerca de dúvidas, resultados do cuidado e do

tratamento, bem como resultados nâo previstos.

Ter livre acesso à Ouvidoria para manifestâr sua solicitaÉo, reclamaçâo, informaçáo, denÚncia e/ou

solicitação.

Expressar suas preocupações ou queixas para direçáo da lnstituiÉo, utilizando o Serviço de Ouvidoria e

receber informaçÕes e esclerecimentos pertinentes, de ãcordo Com suas normas e regulamentos.

caso o paciente seia criança ou adolescente, deverão também ser observados os seus dirêitos na

forma do Estatuto de Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990), dentrê eles a

permanência a seu ledo em têmpo integral de um dos pais ou responsável. A relaÉo dos acompenhantes

do menorserá anexada eo seu prontuário.

Casoo paciente seja portadordetranstornos mentiais, deveráo também ser observados os seus dirêitos,

de acordo com a Lei Federal no 10.216, de 06 de abril de 2001 e a Resoluçáo CREMESP no1.408, de

08 de junho de 1994.

poder identificar, por meio de crachá, com fotografia e nome, os profissionâis envolvidos em seus

cuidados.
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Outro ponto importante é em relação à autonomia de escolha quanto ao direito de decidir sobre se seus

familiares e acompanhantes deverâo ser informados quanto ao seu estado de seúde. É comum haver

profissionais quê acabam por informar sobre o estado de saúde do usuário com familiares sem sua

permissão. Tal eto pode incorrer na judicialização do conflito.

6,3 Dos Deveres Do Paciente

Ê importante que a pessoa tenha responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam

adequados e sem interrupÉo. Devendo os usuários:

. Dar informaçÕes completas e precisas sobre seu histÓrico de saúde, doenças prévias, uso de

medicamentos ou substâncias que provoquêm fármaco dependência, procedimentos médicos

pregressos e outros problemas relacionados à sua saúde.

. Seguir as instruçÕes recomendadas pela equipe multiprofissional que assiste o usuáío, sendo

responsável pelas consequências de sua recusa.

. Conhecer e respeiter as normas e regulamentos da lnstituiçáo, seguindo orientâÉo conforme descriçáo

em Filipetas de agendemento.

. Ter em máos documentos oficiais com foto, necessários para o atendimento, bem como apresentáJos

sempre que solicitado.

. Respeiter os horários das consultasi/exemes e procedimentos e informar antecipadamênte a

impossibilidade de não comparecer.

. Zelarese Íêsponsabilizar pelas instalaçÕesda lnstituiçâocolocadasà sua disposição.

. Respeitaros direitos dos demais usuários, funcionáíos e prestadores de serviçosde lnstituiçáo, tretando-

os com civilidade e cortesia, contribuindo no controle de ruídos, número e comportamentos de seus

visitantes.

. Respeitar a proibiÉo do fumo, conforme a legislaÉo vigente.

. Tratando-se de crianças, adolescentes ou adultos considerados incapazes,as responsabilidadesacima

relacionadas, deverâoserexercidas pelos seus responsáveis legais, devidamentehabilitedos.

ô.4 Qual O Comportamento A Ser Adotado Pêlo Pacientê Dentro Das Depêndências Do Ambulatório

Médico De Especialidades?
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6.5 QUAIS SÃO OS DEVERES GERAIS DE TODO E QUALOUER PACIENTE?

O paciente deve Íicar atento às situaçÕes de sua vida cotidiana, que coloquem em risco sua saÚde e e da

comunidade, e adotar medidas preventivas, desenvolvendo hábitos, práticas e atividades que melhorem a

sua saúdê e qualidede de vida. Deve, outrossim, comunicar aos serviços de saÚde, às ouvidorias e à

vigilância sanitária irreguleridades relacionadas âo uso e à oferta de produtos e serviços quê afetem a

seúde em ambientes públicos e privados, bem como à autoridade sanitária local, acerca da oconência dê

doença transmissível, quando a situaÉo Íequerer o isolemento ou quarentena da pessoa ou quando a

doença consteÍ da relaçáo do Ministério da Saúdê.

z. RepeRÊrcras

1. AME. Ambulatório Médico de Especialidedes, NoR. QUA. 000. "Elaboração e controle de

Documentos lnstitucionais do Ambulatório médico de Especialidades Catanduva - AnE".2021.
Cetanduva, 2021. p 33
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O paciente deve seguir as normas do Ambulatório e dos serviços de saúde, adotando comportamento

respeitoso e cordial com relaÉo às demais pessoas que usem ou que trabalhem no Ambulatório Médico de

Especialidades e contribuindo para o bem-estar de todos. Nesse sentido, deve evitar ruídos, respeitar a lei

antifumo, não consumir bebidas alcóolicas e colaborar com a seguranF e a limpeza do ambiente, não

dificultando a aplicaçáo de medidas sanitánas e açClês de fiscalizaçáo, bem como auxiliando no controle do

número e do comportamento de seus visitantes.

Deve, ainda, responsabilizar-se pela guarda de seus pertences e de seus acompanhantes.

Fundamento tegal: Attigo ô., §único, inciso x, xl, xll e xlll, da Portaria n' 1820nuE do lrinistéio da

Saírde, de 13/08/2009.

2. Ministério de Estado de Saúde. Portaria no 1.820, de 13 de Agosto de 2009. "Direitos e Dêveres dos
Usuários da Saúde". Disponível em:
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3. Ministério de Estado de saúde. 't. Ed. - BrasÍlia. 2012. "Cafia dos Direitos dos usuáÍios da saúde".
Disponível em: https://conselho.saudê.gov.br/biblioteca/livros/Cartas.pdf. Acesso em: 02 Agosto 2021 .

4. SABARÂ. Hospitel lnfantil Sabará. "Declaração dos Direitos e Devêres do Paciente e dos
Familiares,'. Disponível em: https://www. hospitalinfantilsabara.org.br/qualidade-e-
seguranca/declaracao{os{ireitos-e{everes{o-paciente-e4os-familiares. Acesso em: 26 Jul. 2021 .

5. MOINHOS. Hospital Moinhos de vento. "Direitos e Deveres do Paciêntê". Disponível em:

https://w\Ívw. hospitalmoinhos.org. br/institucional/o-hospitaUdireitos-e-deveres-do-pâciente. Acesso em

02 Agosto. 2021 .

6. poLAKtEWlCZ, RaÍaet. PEBMED, 2020. "Você sabê quais são os direito§ e devêrcs do pacientê"

Disponível em: https://pebmed.com. br/voce-sabe-quais-sao-os-direitos-e{everes-do-paciente. Acesso

em: 03 Agosto. 202'l .
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