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CAMINHOS DA SACAMINHOS DA SAÚÚDE PDE PÚÚBLICABLICA



 

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) sendo uma das comissões 
permanentes da Ordem dos Advogados do Brasil, em sua missão 
institucional, tem acompanhado ativamente a problemática da saúde 
pública em todo país. 



 

Por essa razão, visando contribuir para a divulgação do conhecimento 
sobre os direitos e deveres do cidadão em relação à prestação de 
atendimento de saúde pelo Governo, a Comissão elaborou esta 
Cartilha com informações práticas sobre o tema.



 

O objetivo da Cartilha não é aprofundar o assunto ou discutir questões 
polêmicas, mas facilitar o acesso à informação com 



 

linguagem simples, didática,com conteúdo prático.


 

A CDH espera que seja útil!


 

Yeda Costa Fernandes da Silva


 

Coordenadora da CDH/OAB-Bauru



CAMINHOS DA SACAMINHOS DA SAÚÚDE PDE PÚÚBLICABLICA
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CIDADÃOCIDADÃO



PRINCPRINCÍÍPIOS DA CARTA DOS DIREITOS DOS PIOS DA CARTA DOS DIREITOS DOS 
USUUSUÁÁRIOS DA SARIOS DA SAÚÚDEDE



 

1. Todo cidadão tem direito ao 
acesso ordenado e organizado aos 
sistemas de saúde.



 

2. Todo cidadão tem direito a 
tratamento adequado e efetivo para 
seu problema.



 

3. Todo cidadão tem direito ao 
atendimento humanizado, 
acolhedor e livre de qualquer 
discriminação.



 

4. Todo cidadão tem direito a 
atendimento que respeite a sua 
pessoa, seus valores e seus 
direitos.



 

5. Todo cidadão também tem 
responsabilidades para que seu



 

tratamento aconteça da forma 
adequada.



 

6. Todo cidadão tem direito ao 
comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios 
anteriores sejam cumpridos.

SE PRECISAR CONSULTE A 
 SECRETARIA DE SAÚDE DE 
 SEU MUNICÍPIO



Acesso aos serviços 
necessários para a 
promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde 
Acesso gratuito aos 
medicamentos necessários 
para tratar e restabelecer a 
saúde. 
Acesso ao atendimento 
ambulatorial em tempo 
razoável para não 
prejudicar sua saúde. Ter 
à disposição mecanismos 
ágeis que facilitem a 
marcação de consultas 
ambulatoriais e exames, 
seja por telefone, meios 
eletrônicos ou 
pessoalmente

DIREITO DIREITO ÀÀ SASAÚÚDEDE



DIREITO DIREITO ÀÀ SASAÚÚDEDE



 

Não ser discriminado nem sofrer  
restrição ou negação de atendimento 
de saúde, em razão de idade, raça, 
gênero, orientação sexual, 
características genéticas, condições 
sociais ou econômicas, convicções 
culturais, políticas ou religiosas, do 
estado de saúde ou da condição de 
portador de patologia, deficiência ou 
lesão preexistente



 

Ser atendido, com atenção e 
respeito, com continuidade, em local 
e ambiente digno, limpo, seguro e 
adequadamente equipado para o 
atendimento



 

Ter acesso a informações claras 
e completas sobre os serviços 
de saúde existentes no 
município, bem como as 
limitações de cada serviço



 

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



 

Recorrer à Justiça para fazer 
valer seus direitos



Receber, em caso de 
risco de morte ou lesão 
grave, transporte e 
atendimento adequado 
em estabelecimento de 
saúde habilitado a cuidar 
do caso, independente 
dos recursos financeiros. 
Se necessária, a 
transferência só poderá 
ocorrer quando o quadro 
de saúde do paciente 
estiver estabilizado e 
houver segurança.

 DIREITO DIREITO ÀÀ SASAÚÚDEDE



INFORMAINFORMAÇÇÃO BÃO BÁÁSICASICA



 

O Direito à saúde está previsto 
em lei?



 

O direito à saúde esta tutelado 
na Constituição Federal (art. 6º. e 
196) 



 

Deve ser realizado por meio da 
integralidade de assistência: 
diretriz prevista no artigo 198, 
inciso II, da Constituição Federal



 

Está previsto em legislação  
esparsa e expresso no artigo 7º,

 
inciso II, da Lei 8.080 de 1990



 

Como é feito o atendimento dos 
usuários da saúde pública?



 

A atenção primária é realizada  
pelas unidades básicas de saúde 
e Equipes de Saúde da Família;



 

O nível intermediário de atenção 
fica a encargo do SAMU 192

 (Serviço de Atendimento Móvel 
as Urgência), das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA 24H);



 

O atendimento de média e alta 
complexidade é feito nos 
hospitais..



SASAÚÚDE PDE PÚÚBLICA EM BAURUBLICA EM BAURU



 

Como é feito o atendimento 
hospitalar em Bauru?



 

Bauru não possui hospital 
municipal, portanto, todos os 
hospitais situados na cidade, 
responsáveis pelo atendimento 
público de saúde, são do 
Governo do Estado e atendem 
pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) dos 68 
municípios da região 
compreendida pelo 
Departamento Regional de 
Saúde (DRS) com população 
estimada em 1,8 milhões de 
habitantes



SASAÚÚDE PDE PÚÚBLICA EM BAURUBLICA EM BAURU 
GESTÃO MUNICIPALGESTÃO MUNICIPAL

2 - PRONTO ATENDIMENTO 
INFANTIL 



 

Atendimento de crianças em 
estado de urgência ou emergência



 

3 - SAMU 192


 

(Serviço de Atendimento Móvel a 
Urgência)



 

SAMU depende de uma gestão 
unificada - Governo Estadual e 
Municipal. Profissionais de saúde e 
médicos treinados para dar 
orientações de primeiros socorros 
por telefone. São estes profissionais 
que definem o tipo de atendimento, 
ambulância e equipe adequados a 
cada caso.



 

1 -

 

PRONTO SOCORRO 
CENTRAL: 



 

Atendimento de pessoas que 
estejam em situação de 
emergência ou urgência. 



 

Qual a diferença entre urgência 
e emergência?



 

URGÊNCIA: Existe 
necessidade de resoluçã o 
imediata, mas não existe risco 
de vida



 

EMERGÊNCIA: Existe risco de 
vida



HOSPITAIS EM BAURUHOSPITAIS EM BAURU 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU HOSPITAL ESTADUAL BAURU –– HEBHEB



 

Atende mais de 30
 

especialidades ambulatoriais entre elas: 


 

Cardiologia, Reumatologia, Endocrinologia, Dermatologia  


 

Pneumatologia, 


 

Centro Cirúrgico Ambulatorial; Centro Cirúrgico; Urgência 
referenciada (leitos para emergência, pequenas cirurgias, salas de 
apoio para consultas e procedimentos)



 

Leitos de Terapia Intensiva (Adultos, pediátrica, coronariana, 
queimados)



 

Serviço de Diagnóstico de Apoio Terapêutico (Unidade Laboratorial 
de Análises Clínicas, Patologia, Exames Especiais, Endoscopia, 
Ecocardiograma, Mamografia, Tomografia, etc.)



 

Atualmente possui 318
 

leitos (gerais, para queimados, terapias 
intensivas e complementares)



HOSPITAIS EM BAURU HOSPITAIS EM BAURU 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU



 
Concebido para ser um hospital de “portas abertas”
atende 24

 
horas



 
Atualmente conta com 120

 
leitos de internação e 28

 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)


 
É referência em Trauma, Urgência e Emergência.



 
Atendimento Cirúrgico de Ortopedia, Neuro, Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Geral, Vascular Cabeça e 
Pescoço, Urologia e Toráxica.



HOSPITAIS EM BAURUHOSPITAIS EM BAURU 
HOSPITAL ESTADUAL MANOEL DE HOSPITAL ESTADUAL MANOEL DE 

ABREU (HEMA)ABREU (HEMA)


 

Referência em Internação de Clínica Médica 
e Moléstias Infecciosas.


 

Funciona como retaguarda para as 
internações clínicas e cirúrgicas do Hospital 
Estadual de Bauru (HEB)



HOSPITAIS EM BAURUHOSPITAIS EM BAURU 
HOSPITAL MATERNIDADE 

SANTA ISABEL (HMSI)


 

Atualmente conta com 72
 

leitos  incluindo 
Pré-parto; Maternidade,  Pré-Natal e UTI 
Neonatal


 

Pronto Atendimento, Parto Normal e 
Cezariana, Cirurgias Ginecológicas



UNIDADES DE PRONTO UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTOATENDIMENTO



 

Qual o atendimento realizado nas Unidades de Pronto  
Atendimento - UPAs?



 

As UPAs são intermediárias entre as Unidades Básicas de 
Saúde e as portas de urgência hospitalares. O objetivo das 
Unidades de Pronto Atendimento é diminuir as filas no Pronto- 
Socorro dos hospitais, evitando que casos que possam ser 
resolvidos nas UPAs, ou unidades básicas de saúde, sejam 
encaminhados para as unidades hospitalares. As UPAs 
funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem 
resolver grande parte das urgências e emergências. A  
estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao 
trabalho  do SAMU.



SASAÚÚDE DA FAMDE DA FAMÍÍLIALIA

 Como é realizado o tratamento preventivo 
de saúde em Bauru?

 Através do programa de Estratégia de  
Saúde da Família – ESF – definido pelo 
Ministério da Saúde, sob a gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde. O  
atendimento é realizado por sete equipes da 
ESF, quatro equipes da Saúde Bucal e uma 
equipe de Agentes Comunitários de Saúde. 
Programa implantado em bairros da periferia 
de Bauru. As equipes atendem, nas 
Unidades de Saúde, usuários cadastrados, 
bem como, fazem acompanhamento através 
de visitas domiciliares.



ESTRATESTRATÉÉGIA DE SAGIA DE SAÚÚDEDE 
DA FAMDA FAMÍÍLIALIA

 Quais bairros são atendidos pelo programa 
Estratégia de Saúde da Família?

 O ESF é executado em Bauru através de 
Convênio entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a SORRI-Bauru. As unidades de 
atendimento estão instaladas nos bairros: 
Nova Bauru, Fortunato Rocha Lima, Pousada 
da Esperança, Santa Edwirges, Vila Dutra e 
Vila São Paulo.

 O atendimento está adstrito a esses bairros e 
região próxima. As equipes do ESF realizam 
o cadastramento das famílias em suas 
moradias.



ESTRATESTRATÉÉGIA DE SAGIA DE SAÚÚDEDE 
DA FAMDA FAMÍÍLIALIA

 Qual o atendimento prestado no ESF?
 O ESF é executado por  equipes 

formadas por um médico (clínico geral), 
enfermeiro, técnico de enfermagem e 
agente comunitário de saúde. O 
objetivo é a prevenção e promoção da 
saúde, além do tratamento. Abrange a 
chamada atenção básica, tratando a 
família em todas as áreas, com 
encaminhamento para especialistas 
quando há necessidade.

 O programa proporciona atendimento 
com   80% de resolução dos 
problemas.



CENTRO DE CENTRO DE 
ATENDIMENTO ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIALPSICOSSOCIAL



 
Os Centros de Atendimento Psicossocial  são serviços 
de saúde mental abertos destinados a prestar atenção 
diária a pessoas com transtornos mentais severos e 
persistentes



 
Todos os tipos de CAPS são compostos por equipes 
multiprofissionais, com presença obrigatória de 
psiquiatra, enfermeiro, psicólogo e assistente social, 
aos quais se somam outros profissionais do campo da 
saúde.



DIREITO A ALIMENTADIREITO A ALIMENTAÇÇÃOÃO



 

Crianças e adultos que 
necessitam de alimentação 
diferenciada ou suplemento  
alimentar tem direito previsto 
em lei?



 

O direito à alimentação está 
entre os direitos humanos 
previstos na Constituição 
Federal, tratando-se de dever 
do Estado. As Leis 8.080/90; 
Lei 8.069/90

 
(criança), Lei 

10.741/2003

 
(idoso) e Lei 

7.853/89

 
tratam da importância 

dos alimentos e suplementos 
para pessoas com 
necessidades de alimentação 
especial. O fornecimento 
deverá ser realizad o 
gratuitamente.



 

O que fazer para obter 
alimentação especial gratuita?



 

É necessária obter a receita do 
médico ou nutricionista e 
encaminhar ao Posto de Saúde 
mais próximo de sua casa ou à 
Secretaria da Saúde do 
município. Preencher o 
requerimento de acordo com a 
orientação do funcionário.



 

Aguardar a resposta 
(geralmente prazo de 15 dias).



 

Se o pedido for negado, deverá 
ser encaminhada toda a 
documentação á Promotoria 
de Justiça ou à Defensoria 
Pública, buscando solução 
através do Judiciário.



DIREITO A  DIREITO A  
MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS



 

O paciente tem direito a medicamentos e demais 
materiais para tratamento, de forma gratuita?



 

Sim, pois o SUS deve fornecer assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica (Lei 8080/90), o que 
inclui a dispensação de medicamentos e outros produtos 
necessários ao tratamento; 



 

Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) 
e doentes de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida) receberão, gratuitamente, do SUS, toda a 
medicação necessária a seu tratamento (Lei 9.313/96) 



 

Da mesma forma os portadores de diabetes receberão, 
gratuitamente, os medicamentos necessários para o 
tratamento e os materiais necessários à sua aplicação e à 
monitoração da glicemia (Lei 11.347/2006).



DIREITO A  DIREITO A  
MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS



 

O que fazer para obter medicamentos e demais 
materiais necessários ao tratamento de saúde 
gratuitamente?



 

É necessária o encaminhamento ou a receita do médico 
que deverá ser apresentado no Posto de Saúde mais 
próximo de sua casa ou à Secretaria da Saúde do 
município. Preencher o requerimento de acordo com a 
orientação do funcionário.



 

Aguardar a resposta (geralmente prazo de 15 dias).


 

Se o pedido for negado, deverá ser encaminhada toda a 
documentação á Promotoria de Justiça ou à Defensoria 
Pública, buscando solução através do Judiciário.



SASAÚÚDE E JUDICIDE E JUDICIÁÁRIORIO



 

A judicialização dos problemas de saúde é alternativa cabível 
quando todas as outras possibilidades foram esgotadas. 



 

A Defensoria Pública, para os que não possuem condições 
financeiras de constituir advogado particular, é o órgão 
competente para ingressar com Ação Judicial para obter 
internação hospitalar, vaga em UTI,  tratamento ou 
atendimento médico e hospitalar;  medicamentos de alto 
custo; medicamentos para controle do “diabetis”, pressão alta, 
obtenção de produtos farmacêuticos, fraldas, etc...



 

Ministério Público  atua quando o problema atinge a 
coletividade



SASAÚÚDE E JUDICIDE E JUDICIÁÁRIORIO



 

O que é necessário para utilização dos serviços do 
Judiciário quanto não houver atendimento de saúde?



 

É necessário fazer prova do atraso ou da falta de 
atendimento; 



 

Guardar todos os documentos relativos ao problema de 
saúde – receitas médicas, atestados, laudos médicos, etc...



 

Manter senha de atendimento; cópia dos prontuários;  
indeferimento ou negativa de atendimento por escrito;



 

Boletim de Ocorrência relatando a omissão de socorro ou 
atendimento



 

Todos os demais meios de prova (fotos; testemunhas, 
etc...)



DEVERES  DO  PACIENTEDEVERES  DO  PACIENTE



 

O paciente  ou seu 
responsável  deve:



 

a) prestar todas  as 
informações  sobre seu 
estado de saúde, 
enfermidades e 
hospitalizações anteriores;



 

b) informar sua história de 
uso de medicamentos, 
drogas, reações alérgicas;



 

c) Em caso de dúvidas, 
solicitar  as explicações e 
esclarecimentos;



DEVERES  DO  PACIENTEDEVERES  DO  PACIENTE



 

O paciente deve:


 

d) seguir o tratamento 
proposto pelo profissional ou 
pela equipe de saúde;



 

e) informar qualquer alteração 
em seu estado de saúde;



 

f) assumir a responsabilidade 
pela recusa a procedimentos, 
exames ou tratamentos 
recomendados e pelo 
descumprimento das 
orientações do profissional ou 
da equipe de saúde;



DEVERES  DO  PACIENTEDEVERES  DO  PACIENTE



 

O paciente deve:


 

g) ter em mão seus 
documentos e, quando 
solicitados, os resultados de 
exames que estejam em seu 
poder;



 

h) comparecer na data e 
horários agendados para 
atendimentos, exames, 
consultas, bem como, para 
retirada de medicamentos;



 

i) evitar ruídos, uso de fumo e 
derivados do tabaco e bebidas 
alcoólicas



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

 Pronto Atendimento Infantil 
 Rua Rubens Arruda, Quadra 07, S/Nº - Centro 

Fone: (14) 3104-1178
 (14) 3235-1345
 Pronto Socorro Central 
 Rua Rubens Arruda, Quadra 07, S/Nº - 

CentroFone: (14) 3104-1160 / (14) 3104-1166

 SAMU
 Av, Engº Luiz Edmundo Carrijo Coube, 10-60, 

Jardim Contorno Fone: (14) 192

 Maternidade Santa Isabel – Rua Araújo Leite, 
26-27 – Fone (14) 3104-0300



 

UPA - Bela Vista


 

Rua Marçal de Arruda Campos, 4-45, 
Vila Lemos Fone: (14) 3102-1210  (14) 
3102-1234



 

UPA – IPIRANGA


 

Rua José Miguel, Q 21, esquina com 
R. Antonio Walderramas D' Aro, Vila 
Ipiranga Fone: (14) 3106-1121  (14) 
3106-1122



 

UPA - MARY DOTA


 

Rua Pedro Salvador, Quadra 02, S/Nº, 
Núcleo Mary Dota 



 

Fone: (14) 3109-2460 / (14) 3109-2462


 

UPA – GEISEL/REDENTOR



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

Ambulatório Municipal de Saúde 
Mental – AMSM

R. Gustavo Maciel, 14-50 Fone: 
(14)3227-7167 / (14) 3227-4630

Banco de Leite Humano
Praça das Cerejeiras, 1-40 – Centro 

Fone: (14) 3226-3227
Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS I
Rua Monsenhor Claro, nº 6-99 Centro 

Fone: (14) 3227-5022
Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas - CAPS ad
Rua Antônio Alves, 17-58 Fone: (14) 

3227-3287

Centro de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil - CAPS i 

Rua Azarias Leite, 13-38 Fone: (14) 
3227-2574 / (14) 3214-3668

Centro de Controle de Zoonoses
Rua Henrique Hunzicker, s/n, Jd. 

Redentor Fone: (14) 3103-8050
Departamento de Urgência e 

Emergência – DUE
Rua Rubens Arruda, q. 07
Fone: (14) 3235-1408 / (14) 3235-1443 

(14) 3226-3858 



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

Usf Nova Bauru 
Rua Lúcia Boni São Pedro, Nº 2-154 
- Nova Bauru 
Fone: (14) 3223-2280 

Usf Nove De Julho/Fortunato 
Rocha Lima 
Rua Ernesto Gomes Da Silva, Nº 2- 
136 

Usf Pousada da Esperança II 
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1- 
105 - Pousada da Esperança II



 

Usf Santa Edwirges - Dr. 
Sebastião Simi 
Alameda Tróia Quadra, 11 - Santa 
Edwirges 
Fone: (14) 3218-1088



 

Usf Vila Dutra 
Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178 - Vila 
Dutra 

Usf Vila São Paulo - Dr. Danilo 
Campana 
Rua Gaudêncio Piola, Quadra 04 - 
Vila São Paulo 
Fone: (14) 3237-4647



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador – AMST

Av. Nações Unidas, 26-80 Vila 
Universitária - entrada pela Rua 
Henrique Savi, qd. 2 

Fone: (14) 3227-4136 / (14) 3227-3375
Departamento de Saúde Coletiva – 

DSC
Rua Dr. Lisboa Júnior, 2-66
Fone: (14)3235-1458 / (14) 3235-1449
Departamento de Unidades 

Ambulatoriais – DUA
Rua José Aiello, 3-30 Vila Ascensão
Fone: (14) 3104-1475

Programa Municipal de Atendimento 
ao Idoso – PROMAI

Praça Rodrigues de Abreu, 3-60 
Centro

Fone: (14) 3227-1402 / (14)3227-0423
Seção de Orientação e Prevenção do 

Câncer – SOPC
Rua Manoel Bento Cruz, 11-26Fone: 

(14) 3218-9086
Serviço de Residência Terapêutica


 

Rua José Bonifácio, 9-26



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

Ministério Público Estadual
Rua Silva Jardim, nº 2-77 
Fone: (14) 3212-7826 (14) 3212-8308
Atendimento de segunda à sexta-feira –
das 13:00 às 17:00 horas

Plantão de Polícia
Avenida Rodrigues Alves, 23-23
Fone: (14) 3235-3529
Atendimento: 24 horas
Secretaria Municipal de Saúde
Rua José Aiello, 3-30 
Fone: (14) 3104-1468 
e-mail: saude@bauru.sp.gov.br



 

Defensoria Pública


 

Rua Raposo Tavares, 7-8 - Bauru – 
SP – Fone (14) 3227-3486. 

Atendimento: de segunda-feira à sexta- 
feira – das 700h. às 9:30h.



 

OAB/Bauru


 

Av. Nações Unidas, 30-30- Bauru – 
SP – Fone (14) 3227-3636. 
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