
LISTA DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO INICIAL EM SAÚDE

Documentos pessoais:
• Carteira de identidade ou CNH;
• CPF
• Comprovante de endereço (conta de energia ou água dos últimos três meses) 
• Certidão de Nascimento, caso o paciente seja criança
• Termo de hipossuficiência preenchido e assinado;

Documentos para comprovação da necessidade econômica do interessado 

• Carteira de trabalho (páginas com a foto, identificação, contrato de trabalho e a seguinte anotação da baixa)
• Três últimos contracheques
• Extrato ou comprovante de benefício do INSS, se aposentado(a) ou pensionista
• Extrato ou comprovante de benefícios governamentais(Bolsa Família, Renda Cidadã)
• Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 anos, se declarante
• Extrato de contas bancárias dos 3 últimos meses
• Faturas de água ou energia dos 3 últimos meses.
• Extrato ou comprovante de rendimento dos 3 últimos meses, se autônomo ou motorista de aplicativo
• Extrato FGTS e PIS 

Documentos médicos:
• Cartão SUS;
• Nº do Processo no SEI  do procedimento administrativo da CATS (MP), caso exista;
• Relatório  Médico  Atualizado (deve  constar  no  Relatório  se  o  paciente  necessita  URGENTEMENTE/MAIS

BREVE POSSÍVEL do “tratamento médico”, “medicamento” ou “prótese” e que INFORME O RISCO caso não o
realize, bem como a CID da doença OU o preenchimento dos formulários entregues pela Defensoria;

• Receita(s)   atualizada(s)  com  período  (ex:  tempo  indeterminado,  3  meses,...)  de  uso  da  medicação  e
dosagem;

• Negativa (HOSPITAL, PLANO DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL) – caso tenha recebido;
• ORÇAMENTOS dos medicamentos (obtidos em farmácias), do tratamento, do exame ou cirurgia;
• Exames que comprovam o diagnóstico(doença);

Para atendimento para exames, consultas e cirurgias, TRAZER TAMBÉM: 
Exames:

• Pedido do exame/APAC;
• nº de protocolo da SMS;

Consulta especializada:
• Encaminhamento ao serviço especializado; 
• Nº de protocolo da SMS;

Cirurgia:
• Encaminhamento/pedido da cirurgia/ AIH /APAC;

Planos de saúde:
• Carteira do plano;
• Contrato do plano, salvo IPASGO e IMAS;
• Comprovante de pagamento do plano de Saúde;

OUTROS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS PELO DEFENSOR

Em atenção à Resolução CSDP 020, DE 29/06/16, o atendimento da DEFENSORIA é EXCLUSIVO a pessoas carentes, ou seja, que comprovem renda

mensal até o limite de 03 (três) salários mínimos vigentes.
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