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INTRODUÇÃO
   O Instrutivo “Orientações de Redação e Padronização de Relatório de
Atendimentos” em saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Grande - SESAU tem como objetivo uniformizar e simplificar o processo
de elaboração de relatórios oficiais, auxiliando os profissionais de saúde
a elucidar as principais dúvidas sobre forma e conteúdo desses
documentos agilizando a comunicação no âmbito da Instituição.

    O presente instrumento de orientação técnica foi construído de forma
compartilhada entre técnicos da SRAS e Distritos Sanitários, CRAB (DAAC,
DAPPE, DNASF) e o Setor jurídico da SESAU e reúne temas da redação
oficial como: aspectos gramaticais, normativas, forma e estrutura e
modelos dos documentos técnicos.

    O instrutivo tem a pretensão de ser uma fonte seletiva para sanar as
dúvidas frequentes que ocorrem a quem escreve e acompanha o
cuidado de saúde contemplando informações desenvolvidas pela equipe
multidisciplinar em cada serviço de saúde voltada ao usuário SUS. De
conteúdo acessível e caráter utilitário, atualizado por meio de versões,
será de consulta recorrente por todos os que primam pela boa escrita,
cooperando para o atendimento das demandas e principalmente para a
atuação das equipes no território. 
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Elaboração dos relatórios demandados pelo
Ministério Público, CT e órgãos afins

1. Disposições gerais
                                                                                                    

1.1. Os relatórios são emitidos por requisição de órgãos públicos
como Poder Judiciário e Conselhos Tutelares sendo, portanto,
documentos formais;
 
1.2. Nestes casos, os atendimentos das equipes seja nas unidades
de saúde ou através de visita domiciliar, fornecem subsídio para
elaboração do relatório, portanto devem ser mantidas, independente
da classificação da Bandeira do Prosseguir, seguindo as orientações
de biossegurança (vide Nota Técnica – Orientações de manejo de
Covid-19 na Atenção Primária à Saúde, versão vigente);
 
1.3. Ressalta-se que os atendimentos de demanda programada,
individual, coletiva e/ou domiciliar, devem priorizar os usuários com
condições crônicas, gestantes, puérperas, recém-nascido, crianças e
demais casos de vulnerabilidade psicossocial (inciso 2° da Resolução
SESAU N.604 de 29 de Abril de 2021);
 
1.4.  A avaliação da situação deve não deve ser restrita a um único
profissional, a depender do motivo da solicitação deve ser acionado
o profissional da área responsável pelo atendimento/avaliação
(médico, enfermeiro, assistente social, profissionais das ENASFs;
equipe SAD) sempre se atentando a demanda solicitada;

1.5.  A avaliação deve ser integral considerando os aspectos
biopsicossociais, e sempre que necessário, contemplar todos os
membros da família. Contudo para resposta do relatório recomenda-
se limitar a descrever as ações realizadas pela equipe em relação ao
motivo da requisição, sendo assim confere fidelidade ao objetivo
proposto e garantia de coerência das ideias.
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1.6. Objetivando a promoção da integralidade do atendimento,
recomenda-se em proveito a inclusão dos usuários em programas e
atividades afins (saúde sexual/reprodutiva, planejamento familiar,
tabagismo, puericultura, programas sociais) bem como a avaliação da
situação vacinal, diagnóstico nutricional e alimentar, dentre outras
ofertas de serviços e encaminhamentos que se fizerem necessários.
(Ver Carta de Serviços da SESAU);

2. Do fluxo

2.1 As demandas recebidas preferencialmente pelo Protocolo da
SESAU são tramitadas para a SRAS, que as encaminha diretamente
aos Distritos de acordo com a regionalização;
 
2.2.  Os Distritos encaminham às Unidades de referência, de acordo
com o endereço informado no documento (responsáveis pelo
monitoramento dos prazos);
 
2.3. As Unidades/Equipes como coordenadora do cuidado e
ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede, ao
receberem as demandas deverão acionar o NASF de referência, SAD,
matriciamento da Saúde Mental, e/ou rede de apoio, caso haja
necessidade de atendimento multiprofissional que não esteja
contemplado em sua totalidade pelo escopo da APS; 
 
2.4. Após avaliação da situação e elaboração do relatório, as
Unidades devolverão o relatório aos Distritos, cuja área técnica
deverá avaliar e validar todos os relatórios, sendo devolvidos às
Unidades os relatórios que estão fora do preconizado e/ou com
necessidade de complementação de informação;
 
2.5.  Após validação do Distrito, o relatório deverá ser encaminhado
à CRAB/DAPPE, que por meio da Área Técnica relacionada ao
paciente fonte do relatório, fará o encaminhamento final para a SRAS
para trâmites finais aos demandatários da solicitação;
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2.6. Todos os setores deverão estar atentos quanto ao prazo
descrito no trâmite do setor anterior ao fluxo de recebimento para o
envio das informações, sob pena de responsabilização;
 
2.7. Em relação a relatórios de acompanhamento bimestrais deverão
conter as informações atualizadas relacionadas aos últimos 60 dias
do relatório anterior;
 
2.8. Seguir o fluxo da SESAU da tramitação de documentos, em caso
de demandas fora do fluxo solicitar orientação aos Distritos
(exemplo: documentos recebidos diretamente pelas unidades de
saúde deverão ser encaminhados pela gerência através de CI para
iniciar o fluxo conforme anexo 3). 
 

3. Da formatação do documento
 
3.1. Os relatórios de atendimento deverão ser encaminhados à caixa
de e-DOC da DAPPE/CRAB com carimbo, assinatura dos profissionais
que realizaram os atendimentos e com ciência e preferencialmente
despacho da Gerência da Unidade de Saúde (via Comunicação
Interna) e no trâmite do e-DOC, a área técnica responsável do
Distrito Sanitário correspondente;
 
3.2. Buscando a impessoalidade profissional, a precisão na
linguagem a grafia do relatório deverá ser em fonte Arial, tamanho
11, margem esquerda 3 cm e direita 2 cm e espaçamento simples,
alinhamento justificado e encaminhar em formato PDF. (vide modelo
anexo);
 
3.3.  O emprego de  letras maiúsculas/caixa alta, negritos em excesso
"poluem" o texto e podem ser considerados denotação de falta de
polidez portanto não devem ser utilizados. Quando se deseja
destacar determinados conteúdos do texto, sugere-se o uso
equilibrado do sublinhado mas recomenda-se explicitar a relevância
da informação através expressão escrita. 
 
3.4.  Não devem conter termos pejorativos, chulos (de baixo calão,
grosseiro);
3.5. Atentar-se a grafia da língua portuguesa; 
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 3.6. Evitar descrever dificuldades internas não relacionadas ao
paciente, pois não é o objetivo do relatório de atendimento. 
 

4. Da construção e conteúdo

4.1. Não é permitido encaminhar e/ou divulgar anexo aos relatórios,
cópias e/ou print de prontuário dos pacientes (inclui imagens de
solicitação de exames, de encaminhamentos a consulta
especializada, de sistemas de informação – Hygia, PEC, SISREG, CORE
entre outros). Tais informações podem ser tidos como dados de
direito de sigilo do paciente, buscando evitar aos profissionais,
recomenda-se que o relator deve descrever as informações que
julgar relevantes como “achados encontrados”, salvo quando for
solicitado pelo Setor Jurídico da SESAU; (Resolução SESAU n. 406, de
1° de agosto de 2018)
 
4.2. O conteúdo original do relatório realizado pelos profissionais
não pode ser alterado. Quando o profissional não tiver o acesso à
informação, sinalizar o campo como “não informado” ou “informação
não disponível”. Evitar a retirada de campos originais da estrutura do
documento.
 
4.3. Das Imagens: não é recomendado conter fotos do atendimento,
nem do usuário e profissionais, principalmente sem consentimento
das partes. 
 
4.4. Dos arquivos anexados ao trâmites: para evitar incorrer ao erro
principalmente ao ser solicitado atualizações de relatórios contidos
no mesmo sistema gerenciador eletrônico de documentos (e-DOC),
deve-se nomear arquivos com datas de envio. Ex: Relatório XXX
25/06/2021.    
 

5. Do preenchimento do Relatório (modelo anexo)
 
5.2. Cabeçalho
 
- Preencher corretamente o nome do Distrito Sanitário ao qual
pertence a Unidade que realizou o atendimento;
- Preencher corretamente o tipo (USF, UBS) e o nome da Unidade de
Saúde que realizou o atendimento.
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5.3. Identificação do Solicitante
 
- Informar o solicitante (Ministério Público, Conselho Tutelar, outro);
- Informar o número do documento datado que originou a
solicitação: Número do e-DOC, C.I. ou Ofício;
- Motivo da solicitação: descrever a demanda requisitada pelo órgão
demandatário.
 
5.4. Dados de Identificação
 
- Refere-se ao paciente fonte da solicitação;
- Quando a solicitação contempla mais de um paciente, como nos
casos de irmãos e/ou genitores, preencher todos os campos para
cada paciente;
- Demais membros que compõem o núcleo familiar, e/ou com
vínculo afetivo e/ou que residem no mesmo domicílio, deverão ser
descritos no quadro de composição/vínculo familiar.

5.5. Descrição da visita/atendimento 
 
- Informar a data, hora, local e os profissionais que realizaram a
visita/atendimento;
- Descrever o relato do atendimento, fragilidades e potencialidades
encontradas, parecer de cada profissional e impressões gerais. 

5.6. Diagnóstico Situacional
 
- Realizar um breve relato que auxiliem os profissionais a
elaborar/esclarecer com informações que sejam estritamente
necessárias para responder o questionamento ou pedido que foi
formulado. Podem conter informações sobre as necessidades de
saúde do usuário (s) que envolvam educação, saneamento,
segurança, transporte, habitação, vulnerabilidade, entre outros
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5.7. Estratégias e plano de ação
 
- Descrever encaminhamentos, cronograma de atendimentos
futuros, orientações e/ou intervenções de cada membro da equipe
multidisciplinar que participou do atendimento;
- Descrever se houve necessidade de acionamento da rede intra (ex:
especialidade, regulação, CAPS, NASF, Vigilância Sanitária, etc.) e
intersetorial (CRAS, CREAS, ONGs, Escola, entre outros). 
-Para os casos mais complexos deve-se construir um Projeto
Terapêutico Singular (PTS).
- Vale ressaltar, que em casos de demanda judicial a solicitação de
relatórios de acompanhamento são rotineiros, portanto as
estratégias e o plano de ação devem ser acompanhados e
registrados no sistema de informação vigente e-SUS.
 
5.8. Identificação do profissional
 
- Inserir o nome completo do profissional, categoria e número do
registro no conselho de classe sob a assinatura do profissional;
- O relatório da equipe multiprofissional deverá ser datado,
assinado/carimbo por todos os participantes, os casos especiais que
requeiram parecer técnico, o mesmo deverá ser assinado em
separado e abaixo do parecer, avaliação, atestado e/ou laudo do
profissional emissor.
 

6. Outras considerações
 
6.1. Ao receber a demanda verificar endereço, se atentando para os
mapas territoriais vigentes;
 
6.2. Nos casos em que a equipe identificar que o paciente não é do
seu território deve encaminhar imediatamente ao Distrito de origem
para que faça o despacho para o Distrito ou unidade
correspondente, a fim de otimizar a resposta dentro do prazo pré-
definido;
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6.3. Diante da iminência de consultas/atendimentos próximos a data
de fechamento do relatório, aguardar pela realização do mesmo e
incluir o atendimento no registro, a fim de qualificar as informações.
Em situações excepcionais contactar o distrito sanitário de referência
para orientações.
 

7. Instrumentos

7.1. O modelo do relatório - anexo 1.
 
7.2. O modelo de parecer técnico profissional - anexo 2. 
 
7.3. Fluxo de Relatório de Ministério Público e outro órgãos – anexo
3. 

REFERÊNCIAS
Brasil, Ministério Público Federal. Manual de redação e padronização de
atos oficiais do Ministério Público Federal, Brasília, 2014.
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  ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DISTRITO SANITÁRIO       
UNIDADE DE SAÚDE       

 
Relatório de Atendimento 

 
 

1. Identificação do solicitante 

Solicitante:       

N. do documento que originou a solicitação:       

Motivo da solicitação:       

 

2. Dados de identificação 

Nome:       Telefone:       

Data de Nascimento:       Idade:     

CNS:       Prontuário:       

Endereço:       Bairro:       

Benefício Assistencial:  PBF  LOAS          

Composição Familiar ou membros com vínculo afetivo:  

Nome (completo) Idade CNS Tipo de vínculo 

                      

                      

                      

                      

                      

           Responsável pelo fornecimento das informações:       

 

3. Descrição da visita/atendimento:       

 

4. Diagnóstico situacional:       

 

5. Estratégias e plano de ação:       

 

 

 

 Campo Grande,       

________________________ 

 (Profissional/carimbo) 



 
  ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DISTRITO SANITÁRIO       
UNIDADE DE SAÚDE       

 

 

 
 

Parecer Técnico  
 
 

1. Identificação do solicitante 

Solicitante:       

N. do documento que originou a solicitação:       

Motivo da solicitação:       

 

       

 

 

 

                                                                             

 Campo Grande,       

 

 

________________________ 

 (Profissional/carimbo) 



Identifica os ofícios de requisição de
atendimento enviados pelo MP e

outros órgãos.

Realiza orientação técnica e
complementa respostas em
relação ao serviço; Monitora

todos os casos e promove ações
para o desenvolvimento da linha

de cuidado

Recebe e controla a entrada e saída
dos ofícios do Protocolo SESAU e
demanda para as superintendências
responsáveis com orientações.

CGJ

PROTOCOLO
SESAU

DISTRITO
SANITÁRIO

Avaliam a demanda, emitem
orientações técnicas e

encaminham para unidade/equipe
de referência

SRAS
Recebe as demandas da

Superintendência da Rede de

Atenção à Saúde, controla e

envia para os distritos

responsáveis.

Realizam o atendimento e
avaliam a necessidade de
encaminhamentos/acompa
nhamento multiprofissional

compartilhado

EQUIPES
DE SAÚDE

CRAB

Relatório de Ministério
Público e outros órgãos

Acionamento de rede

inter e/ou  intrassetorial - eNASF
- CAPS
- Consultas
Especializadas
- SAD
- Vigilância Sanitária
- CRAS/CREAS
- Sistema
Educacional
- Outros

EXEMPLOS

RELATÓRIO
EQUIPE APS

Elaboração de relatório de
atendimento de saúde

Realiza a qualificação do
relatório de acordo com o

objetivo proposto e normativas
vigentes

DISTRITO
SANITÁRIO

SRAS

Condensa e avalia as respostas das
coordenadorias sob sua

responsabilidade e encaminha para o
CGJ

CGJ
Avaliação jurídica e

administrativa e responde ao
Órgão requisitante


