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ANEXO IV

DIREITOS E DEVERES DO PACIENTE, FAMÍLIA, CUIDADOR, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
E FONTE PAGADORA

Paciente

Direitos Deveres

– Atendimento digno, atencioso e respeitoso, sem 
preconceito de raça, cor, sexo, idade, credo ou diagnóstico;
– Receber as informações claras, simples e adaptadas à sua 
condição sócio-cultural;
– Ter livre acesso ao prontuário elaborado de forma clara e 
legível;
– Sigilo profissional, seguindo os preceitos da ética.

– Prestar informações precisas, completas 
e apuradas sobre o histórico de saúde e 
antecedentes;
– Seguir as instruções recomendadas pela 
equipe multiprofissional;
– Informar sobre qualquer alteração no quadro 
clínico;
– Respeitar os direitos dos prestadores de 
serviços, colaboradores e equipe técnica;
– Todos os deveres são transferidos para o 
responsável quando o paciente não tem 
condições de se expressar.

Família

– Conhecer a Assistência autorizada e monitorar suas 
condições operacionais;
– Receber da equipe multidisciplinar as informações claras e 
simples;
– Ter livre acesso ao prontuário domiciliar elaborado pela 
equipe técnica e mantido na residência;
– Receber orientações sobre alterações do plano de 
tratamento, em tempo e hora.

– Preparar o ambiente domiciliar de acordo 
com as orientações recebidas e manter um 
cuidador familiar ou contratado;
– Seguir as instruções recomendadas pela 
equipe multiprofissional;
– Informar sobre qualquer alteração do quadro 
clínico;
– Respeitar os prestadores de serviços, equipe 
técnica e colaboradores, seguindo os preceitos 
éticos.

Cuidador

– Receber o treinamento técnico proposto para a 
continuidade do atendimento do paciente a partir do 
primeiro dia da Assistência Domiciliar;
– Ter liberdade para expor as dificuldades para a equipe 
técnica e receber novas orientações;
– Ter livre acesso ao prontuário domiciliar;
– Receber orientações sobre alterações do plano de 
tratamento, em tempo e hora.

– Auxiliar a equipe técnica na assistência ao 
paciente, mantendo-se disponível e aceitar o 
treinamento;
– Seguir as instruções recomendadas pela 
equipe multiprofissional;
– Informar as alterações do quadro clínico do 
paciente para os familiares e equipe técnica;
– Respeitar os prestadores de serviços, equipe 
técnica e colaboradores, seguindo os preceitos 
éticos, sem interferir na conduta da equipe.

Equipe Multidisciplinar

– Ter condições para atendimento do paciente com 
segurança e acesso aos equipamentos necessários;
– Receber tratamento cordial da família e do paciente, sem 
discriminação do sexo, cor ou religião;
– Alterar ou manter plano terapêutico quando orientado pelo 
médico assistente;
– Respeitar a hierarquia na equipe técnica, com ética e 
profissionalismo.

– Promover ao paciente condições de 
reabilitação com conforto e segurança;
– Seguir as recomendações e prescrição do 
médico assistente;
– Informar as alterações do quadro clínico do 
paciente à família, médico, prestadora e fonte 
pagadora;
– Respeitar o domicílio como ambiente de 
trabalho, sem interferir na cultura e valores 
morais da família.

Pro-Social

– Analisar as solicitações de atendimento domiciliar e definir 
os serviços que serão cobertos;
– Analisar todas as solicitações enviadas em aditivos e solicitar 
relatórios evolutivos como justificativa para aprovação ou 
não;
– Auditar o atendimento das prestadoras, sem prévia 
comunicação;
– Cessar a assistência diante da inexistência dos pressupostos.

– Prestar assistência a saúde dos beneficiários,  
dentro da cobertura do benefício;
– Esclarecer as coberturas assistenciais e os 
serviços ofertados;
– Orientar o beneficiário quanto ao 
atendimento liberado e quando negado, 
informar os motivos.

 � Portaria assinada pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.

Diretoria-Geral

PORTARIAS

PORTARIA/DIGES/SECRE 221 DE 02/05/2012

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ANTONINO DOS SANTOS MOURÃO FILHO, Analista Judiciário, Área Administrativa, do 
Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-01, de Assistente Técnico I do 
Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro, em decorrência da dispensa 
de Anderson de Azevedo.

PORTARIA/DIGES/SECRE 222 DE 03/05/2012

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE:


