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SAÚDE É  
UM DIREITO  
DE TODOS
Art. 196 da Constituição Federal

A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Isto significa que os Governos 
Estadual, Municipal e Federal 
têm obrigação de oferecer ações e 
serviços públicos de saúde, de forma 
integral e gratuita, a qualquer cidadã 
ou cidadão.

É LEI
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TROCANDO  
EM MIÚDOS
Por meio do SUS, todo cidadão tem 
direito a:

Ter acesso ao conjunto 
de ações e serviços 
necessários para 
promoção, proteção e 
recuperação da saúde;

Ter acesso gratuito 
a medicamentos 
necessários para tratar e 
restabelecer a saúde;

Ter acesso ao 
atendimento 
ambulatorial em tempo 
razoável;

Ter acesso a 
mecanismos que 
facilitem a internação 
hospitalar sempre que 
houver indicação;

Ter acesso a 
mecanismos que 
facilitem a marcação 
de consultas e exames 
ambulatoriais, seja 
por meio eletrônico, 
telefônico, ou 
pessoalmente;
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TROCANDO EM 
MIÚDOS
Por meio do SUS, todo cidadão tem direito a:

Ser acompanhado por 
alguém indicado pela 
própria pessoa, se assim 
desejar, nas consultas, 
internações, exames pré-
natais, durante trabalho 
de parto e no parto;

Ter, se desejar, uma 
segunda opinião 
ou parecer de outro 
profissional ou serviço 
sobre seu estado de 
saúde ou procedimentos 
recomendados;

Ter autonomia e 
liberdade para tomar as 
decisões relacionadas a 
sua saúde e a sua vida. 
Somente intervenções 
de urgência necessárias 
para preservar a vida 
ou prevenir lesões 
irreparáveis podem ser 
feitas sem autorização 
sua ou da família;

Ser atendido, com 
atenção e respeito, de 
forma personalizada 
e com continuidade, 
em local e ambiente 
digno, limpo, seguro e 
adequado;
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TROCANDO 
EM MIÚDOS
Por meio do SUS, todo cidadão tem 
direito a:

Receber informações completas e 
compreensíveis sobre seu estado 
de saúde, hipóteses diagnósticas, 
exames, tratamentos ou 
procedimentos propostos;

Ter anotado no prontuário, em 
qualquer circunstância, todas 
as informações relevantes sobre 
sua saúde de forma legível e 
compreensível;

Ter a cópia do prontuário 
disponível, caso solicite;

Receber receitas com o nome 
genérico dos medicamentos 
prescritos de forma legível, com a 
assinatura e número do registro do 
profissional de saúde;

Não ser discriminado nem 
sofrer restrição ou negação 
de atendimento, nas ações  e 
serviços de saúde em função da 
idade, cor, gênero, orientação 
sexual, características genéticas 
e condições culturais e 
socioeconômicas;

Ter um mecanismo eficaz para 
apresentar sugestões, reclamações 
e denúncias sobre prestação de 
serviços de saúde inadequados e 
cobranças ilegais.



6

O QUE FAZER EM CASO 
DE OMISSÃO?
Esgotadas as tratativas com os órgãos 
prestadores dos serviços de saúde, há 
dois caminhos: 

Solução extrajudicial

Busca-se efetivar o direito à saúde 
por meio de negociação com órgãos 

públicos que prestam o serviço. 
Mediação é feita pela Defensoria 

Pública.

Solução judicial
Busca-se efetivar o direito à saúde 

por meio de ação judicial.

A solução é amparada pelo inciso 
XXXV do art. 5° da Constituição, 
que autoriza o poder Judiciário a 

apreciar e conceder direito lesado 
ou ameaçado. 
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COMO A DEFENSORIA 
PÚBLICA PODE 
AJUDAR?
A Defensoria Pública do Amazonas 
existe para garantir acesso a direitos 
previstos em lei à população 
vulnerável. Para assegurar o direito 
à saúde, atende demanda tanto 
individual quanto coletiva, buscando 
solução judicial e/ou extrajudicial.

A Defensoria Pública também pode, 
por meio de ação civil pública, tutelar 
(defender) o direito à saúde da 
população carente de forma coletiva. 

A Defensoria Pública Especializada 
na Promoção e Defesa dos Direitos 
Relacionados à Saúde fica na rua 24 
de Maio, 321, Centro, zona sul de 
Manaus.

Funcionamento: Segunda a sexta-
feira, das 8h às 14h

TELEFONE | 3622 - 6922 

DEFENSORIA 
PÚBLICA

DIREITO

DEMANDAS 
COLETIVAS

DEMANDA 
INDIVIDUAL

SAÚDE

98416 - 6319
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QUAIS OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA 
ATENDIMENTO?
Documentação Básica
Para todas as demandas, há uma 
documentação básica exigida:

QUANDO PARA TERCEIROS: É NECESSÁRIA, 
AINDA, PROCURAÇÃO REGISTRADA EM 
CARTÓRIO OU TERMO DE CURATELA.

CÓPIA DA 
CARTEIRA DE 

IDENTIDADE, CPF 
E CARTÃO DO 

SUS

COMPROVANTE 
DE RENDA 
(FAMILIAR)

COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA

Defensoria Pública fornece modelo de laudo médico para preenchimento, 
quando necessário, por profissional de saúde responsável pelo atendimento 
do assistido.
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DOCUMENTOS 
ESPECÍFICOS

Fornecimento de Medicamentos 
e/ou Insumos (Inclusos ou não 
na lista do SUS)

Além da documentação básica, 
apresentar:

1 | Protocolo do pedido administrativo 
e histórico de fornecimento ou não do 
medicamento e/ou insumo;

2 | Laudo médico original constando: 

A     doença e/ou diagnóstico, breve 
histórico de saúde, o caráter de urgência, 
consequências para o organismo do 
paciente no caso de não conseguir o 
medicamento/insumo e/ou o risco de 
morte (somente quando for o caso). 

No caso de medicação – o laudo deve 
conter nome da substância química, bem 
como o nome comercial e a possibilidade 
ou não de substituição da medicação por 
outro similar. 

No caso de medicação fora da lista 
do SUS - O médico deve explicar a 
superioridade terapêutica da medicação 
indicada e a inadequação de qualquer 
outra substância da lista do SUS;

3 | Receita com a quantidade, dosagem e 
posologia; e

4 | Três orçamentos dos medicamentos/
insumos.

Prótese, órtese, cadeira de 
rodas, cama hospitalar, colchão 
e aparelhos em geral

Além dos documentos básicos, 
apresentar:

1 | Protocolo do pedido administrativo 
e número de regulação (comprovação 
de que está na fila de espera);

2 | Laudo médico original constando: 
doença e/ou diagnóstico, breve 
histórico de saúde, o caráter de 
urgência, consequências para 
paciente no caso de não conseguir 
o procedimento. Especificar o 
tipo de aparelho, justificando sua 
necessidade, a quantidade, o tipo de 
material, as medidas, se é fornecido 
no SUS, o motivo da indicação e 
benesses par ao paciente;

3 | Pelo menos três orçamentos do 
aparelho.
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DOCUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Avaliação com especialista, 
cirurgia, exame e 
procedimentos em geral

Além da documentação básica, 
apresentar:

1 | Protocolo do pedido administrativo 
e número de regulação (comprovação 
de que está na fila de espera);

2 | Laudo médico original constando: 
doença e/ou diagnóstico, breve 
histórico de saúde, o caráter de 
urgência, consequências para 
paciente no caso de não conseguir 
o procedimento. Especificar o 
nome da avaliação, cirurgia, exame 
ou procedimento que o paciente 
necessita, por extenso, se é fornecido 
ou não na rede do SUS e o motivo 
de sua indicação e benesses para o 
paciente; 

3 | Orçamentos do procedimento/
consulta pretendidos.

Fornecimento de alimentação 
especial e insumos (frasco, 
equipo de saúde e seringa)

Além da documentação básica, 
apresentar:

1 | Protocolo de pedido administrativo 
na Secretaria do Estado ou do 
Município

2 | Laudo médico original constando: 
a doença e/ou diagnóstico, breve 
histórico de saúde, caráter da urgência, 
consequências para o paciente no 
caso de não conseguir a alimentação 
especial e insumo e ou risco de morte. 
No caso de alimentação, o nome das 
características da fórmula, bem como 
o nome comercial;

3 | Laudo nutricional com 
quantidades de alimentação especial 
e insumos por dia e por mês e se é de 
uso contínuo;

4 | Orçamento da alimentação/
insumos.
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DOCUMENTOS 
ESPECÍFICOS 
Procedimentos negados  
por plano de saúde

1 | Documentos básicos:

- Cópia da Carteira de Identidade, CPF 
e Cartão/Carteira do Plano de Saúde. 
- Comprovante de Renda (Familiar). 
- Comprovante de Residência. 
- Comprovante de pagamento das 3 
(três) últimas mensalidades 
- Contrato do plano de saúde

Quando para terceiros: É necessária, 
ainda, procuração registrada em 
cartório ou termo de curatela;

2 | Protocolo de pedido administrativo 
e negativa de atendimento;

3 | Guia de Solicitação do procedimento 
de saúde preenchido por médico 
conveniado;

4 | Laudo médico original constando: 
a doença e/ou diagnóstico, breve 
histórico de saúde, o caráter de urgência, 
consequências para o paciente no caso 
de não conseguir o procedimento e/ou 
o risco de morte. Especificar o nome da 
avaliação, consulta, cirurgia, exame ou 
procedimento que o paciente necessita 
e o motivo de sua indicação. Atestar 
que mesmo o plano de saúde tendo 
negado o procedimento, ainda assim é 
necessário, apresentando justificativas 
e a superioridade terapêutica;

5 | Pelo menos três orçamentos do 
procedimento. 
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