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VÍTIMA QUE RECUSA ATENDIMENTO 

IT/SAMU  
 11 

OBJETIVO: Oferecer a disponibilidade do serviço ao paciente, formalizando a recusa do atendimento através 
de assinatura do próprio paciente ou responsável na ficha de atendimento após as devidas orientações 
acerca das consequências da recusa conforme o caso de agravo à saúde. 

RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. Avaliar a cena Toda a equipe 

Realizar avaliação da cena; 
Buscar contato com a própria vítima ou responsável 
quando criança, paciente psiquiátrico ou com 
comprometimento do estado cognitivo. 

2. Avaliar o paciente  

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de 
Enfermagem 

Aplicar POP-02 (Atendimento Primário ao Paciente) e IT 
que forem pertinentes; 
Tratando-se de paciente menor de idade, idoso, 
psiquiátrico ou com comprometimento do estado cognitivo, 
a recusa do atendimento será permitida apenas com o 
consentimento de um responsável legal maior de idade;  

3. 

Orientar o paciente 
ou responsável das 
consequências da 
recusa 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de 
Enfermagem 

Orientar quanto a disponibilidade do serviço para 
atendimento e possíveis consequências conforme 
avaliação clínica do paciente; 
O termo de recusa não se aplica em casos de risco de 
morte. Caso necessário, a central de regulação deverá 
acionar a equipe policial para garantir o atendimento à 
vítima. 

4. 

Solicitar que o 
paciente ou 
responsável assine o 
termo de 
responsabilidade na 
ficha de atendimento 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de 
Enfermagem 

A assinatura deverá ser realizada mediante a 
apresentação de documento oficial com foto, e registro do 
número do documento;  
A assinatura pode ser feita na própria ficha de 
atendimento; 
Caso haja a recusa em assinar o termo, e se houver 
testemunha, colher os dados e assinatura da mesma.  

5. 

Comunicar a central 
de regulação a 
recusa do 
atendimento 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de 
Enfermagem 

Comunicar a central de regulação via rádio e médico 
regulador via telefone funcional a recusa do atendimento, 
com uma descrição geral do atendimento e cena. 
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