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Lista de siglas e abreviaturas

SAS: Secretaria de Atenção a Saúde
CNRAC: Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade
SISCNRAC: Sistema Nacional de Regulação de Alta Complexidade
CERAC: Central de Regulação de Alta Complexidade Interestadual
CERAC-TFD/GO: Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade de Goiás
MS: Ministério da Saúde
SES-GO: Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás
SUS: Sistema Único de Saúde
TFD: Tratamento Fora do Domicílio
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APRESENTAÇÃO

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n° 2309 de 19 de dezembro de 2001 instituiu a
Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC, com o objetivo de criar uma Central
Nacional provida de um sistema gerenciador, que pudesse regular o fluxo dos pacientes indicados
para  a  realização  de  procedimentos  de  alta  complexidade,  tanto  pelo  alto  custo  desses
procedimentos, que oneram os tetos financeiros municipais e estaduais, quanto pela dificuldade de
oferta regional e nacional, a qual exige incorporação de tecnologia, infra-estrutura, equipamentos e
Órtese Prótese Médica (OPM’s) adequados e equipes profissionais especializadas. 
O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n° 688, de 6 de abril de 2017, reformulou o
Regulamento  Técnico  da  Central  Nacional  de  Regulação  de  Alta  Complexidade  (CNRAC)  e  das
Centrais Estaduais de Regulação de Alta Complexidade (CERAC).  Contudo, com a Portaria GM/MS
nº 1.073, de 11 de setembro de 2019, em que alterou partes desta Portaria GM/MS n° 688.
A Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade (CERAC), instituída no âmbito da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), consiste numa unidade operacional do Complexo Regulador Estadual e,
que  tem  por  objetivo  planejar  e  organizar  o  fluxo  assistencial  de  usuários  que  necessitam  de
procedimentos de Alta Complexidade, com atributo CNRAC, em conformidade com as estratégias de
regulação do acesso instituídas no território. 
O transplante é um procedimento cirúrgico para substituição de órgão (coração, fígado, pâncreas,
pulmão e rim) ou tecido (medula óssea, ossos, pele e córneas) doente ou inutilizável por outro
sadio, oportunizando melhor qualidade de vida ao receptor.
Atualmente, Goiás não dispõe de todas as modalidades de transplantes, assim, a possibilidade do
procedimento cirúrgico só ocorre por intermédio da Política Nacional de Transplantes, que permite
o acesso universal e equânime, no qual o possível receptor é encaminhado para outro Estado da
Federação, onde poderá ser avaliado por especialistas e terá início as etapas para a realização do
transplante. 
Em  casos  de  procedimentos  eletivos  de  Alta  Complexidade  que  não  estão  contempladas  pelo
CNRAC  e  pela  Central  Estadual  de  Transplantes,  a  regulação  do  acesso  é  intermediada  pela
CERAC/GO junto às unidades de referência, por meio do Núcleo Interno de Regulação (NIR) das
regulações estaduais e/ou municipais, conforme cada caso.
A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), publicou a Portaria GAB/SES nº
1.620/2020, para instituir O  Manual de Regulação de Alta Complexidade  Interestadual  do Estado de
Goiás consiste em um instrumento norteador, direcionado aos servidores que atuam na SES-GO, aos
profissionais  de  saúde  das  diversas  Unidades  Hospitalares  do  Estado  de  Goiás,  aos  gestores
municipais e usuários do SUS, para orientá-los quanto à Regulação do Acesso a serviços, de Alta
Complexidade, eletivos públicos disponíveis em outro Estado para usuários do SUS residentes no
Estado de Goiás.
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1. Considerações iniciais sobre a CERAC

A CNRAC foi instituída no início do ano de 2002, a partir dos relatos e reivindicações dos estados
referente  ao  atendimento  de  pacientes  residentes  em  outros  estados,  onerando  o  orçamento
destinado à população própria e referenciada.
A instituição da política nacional de regulação inseriu a CNRAC como uma das ações regulatórias
existentes  nos  Complexos  Reguladores,  e  durante  quase  cinco  anos  de  sua  existência,  foram
implantadas as  Centrais  Estaduais  de  Regulação da Alta  Complexidade (CERAC),  mobilizando  os
setores de Tratamento Fora de Domicílio — TFD.
O sistema CNRAC tem como objetivo principal intermediar a regulação da referência interestadual
de usuários que necessitam de Assistência de Alta Complexidade, considerando o caráter eletivo do
atendimento e o elenco de procedimentos definido na Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses e Próteses do Sistema Único de Saúde (Tabela SUS) com atributo CNRAC, dos estados com
ausência desta oferta. 
A remuneração por procedimento realizado é garantida e remunerada pelo FAEC – Fundo de Ações
Estratégicas e de Compensação.
O sistema de informação SISCNRAC é utilizado para o gerenciamento dos dados referentes ao fluxo
assistencial de usuários do SUS, encaminhados por meio da CNRAC. 

Para efeito deste Manual considera-se: 
I  -  Atendimento  Eletivo:  procedimento  terapêutico  executável  em  ambiente  ambulatorial  ou
hospitalar, com diagnóstico estabelecido e com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter
de urgência ou emergência.
II - Urgência: ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de morte, cujo
portador necessita de assistência médica imediata.
III - Emergência: a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco
iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.

No desempenho de suas funções a CERAC atua como solicitante e/ou como executante. 

Quando ocorre o agendamento para o tratamento fora do Estado de Goiás o paciente pode se
cadastrar no Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Interestadual do Estado de Goiás, ou ser

direcionado ao serviço de TFD municipal, quando for o caso, para acessar o serviço de apoio
logístco de disponibilização de passagens para deslocamento e ajuda de custo durante o período

de tratamento fora do Estado de Goiás.

Acesse o Manual de Regulação do Tratamento Fora de Domicílio Interestadual – Estado de Goiás
para mais informações:

https://wwwwww.saude.go.gov.br/transparencia/regulacao-estadual
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2. Elenco de procedimentos disponíveis pela CNRAC

A  as  especialidades  a  serem  reguladas  pela  CNRAC  foi  baseada  nos  procedimentos  de  alta
complexidade hospitalar mais demandados fora de domicílio (demanda espontânea interestadual) e
o estudo do impacto financeiro,  de acordo com os dados de produção nacional  do Sistema de
Informações Hospitalares (SIH/SUS).
As especialidades contempladas são: 

✔ Cardiologia 
✔ Oncologia 
✔ Neurologia 
✔ Traumato-ortopedia

As orientações técnicas e o elenco de procedimentos estão disponíveis  no endereço eletrônico:
http://cnrac.datasus.gov.br.

O procedimento não contemplado no elenco da CNRAC e o atendimento que possuir caráter de
urgência e emergência, não devem ser inseridos na CNRAC e, quando necessário, devem ser

objeto de pactuação entre os estados solicitantes e executantes.

3. Critérios de inclusão na CNRAC

✔ Procedimento de Alta Complexidade Eletiva;
✔ Procedimento com atributo CNRAC na Tabela de procedimentos do SUS;
✔ Ausência  da oferta,  ou seja,  inexistência  do serviço de saúde habilitado no território do

Estado.

Até setembro de 2019, eram contempladas pela CNRAC procedimentos com oferta insuficiente no
âmbito do Estado. Entretanto, por meio do Art. 3° da Portaria GM/MS nº 1.073, de 11 de setembro

de 2019, foi determinado que: “Os laudos de solicitação serão inseridos no SISCNRAC somente
quando houver inexistência de serviço de saúde habilitado, pelo Ministério da Saúde, no âmbito do

Estado”.
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4. Atribuições da CERAC-TFD/GO, enquanto solicitante

I - Inserir o laudo de solicitação no SISCNRAC, de acordo com os critérios estabelecidos;
II -  Avaliar os laudos de solicitação inseridos no SISCNRAC, considerando os critérios de inclusão
estabelecidos;
III - Articular com o serviço de TFD interestadual as condições de deslocamento do usuário para
atendimento, bem como seu retorno após a alta hospitalar;
IV - Articular com as estratégias de regulação do acesso instituídas em Goiás, os procedimentos
prévios e a continuidade da assistência após o atendimento realizado por meio da CNRAC;
V - Operacionalizar o SISCNRAC e manter as informações atualizadas;
VI  -  Monitorar,  continuamente,  os  laudos  inseridos  no  sistema,  a  partir  de  sua  inserção  até  a
finalização do atendimento. 

5. Atribuições da CERAC-TFD/GO, enquanto executante

I  -  Articular  com  as  estratégias  de  regulação  do  acesso  instituídas  no  Estado  de  Goiás  o
agendamento dos atendimentos dos usuários encaminhados pela CNRAC;
II  -  Articular  a  inclusão  de  serviços  de  saúde  habilitados  para  atendimento  dos  usuários
encaminhados pela CNRAC;
III - Informar a relação dos estabelecimentos de saúde que realizam atendimentos para a CNRAC;
IV - Definir, com os estabelecimentos de saúde executantes, os fluxos assistenciais e administrativos
decorrentes do atendimento aos usuários encaminhados pela CNRAC;
V - Operacionalizar o SISCNRAC e manter as informações atualizadas;
VI - Monitorar, continuamente, os laudos inseridos no sistema. 

6. CERAC-TFD/GO e Procedimentos Operacionais

Cadastro na CERAC-TFD/GO

Os procedimentos operacionais para a solicitação de agendamento por meio da CNRAC iniciam-se
quando o  médico  assistente  do paciente  no Estado  de  Goiás  preenche o  Laudo  de  Solicitação
(Formulário 01) informando o quadro clínico que ensejou a necessidade daquele encaminhamento
e especificando para qual serviço de alta complexidade o paciente está sendo encaminhado.

Para  solicitar  o  agendamento,  deve-se  encaminhar  um  e-mail  a  CERAC-TFD/GO
(tfd.saude@goias.gov.br), anexando os seguintes documentos:
1.  Fomulário  CNRAC  -  CERAC/GO (Formulário  1),  preenchido  pelo  médico  solicitante  (médico
assistente do paciente em serviço SUS de Goiás);
2. Digitalização dos laudos dos exames mais recentes relacionados a doença;

Julho/2020 Manual de Regulação de Alta Complexidade Interestadual  - CERAC – Estado de Goiás Página 7 de 15

Ouvidoria SUS  - ouvidoria.saude@goias.gov.br -  0800 643 3700

mailto:tfd.saude@goias.gov.br
mailto:tfd.saude@goias.gov.br
mailto:ouvidoria.saude@goias.gov.br


Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás
Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas – Coordenação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade e TFD Interestadual

tfd.saude@goias.gov.br – (62) 3201-3841 

3. Comprovante de residência do paciente ou de seu representante legal – cópia da conta de luz,
telefone ou água, de no máximo 3 meses anteriores;
4. Digitalização da certidão de nascimento ou identidade do paciente;
5. Digitalização do Cartão SUS do paciente;
6. Digitalização do CPF do paciente.

Quando ocorre o agendamento pelo SISCNRAC o paciente é automaticamente cadastrado no TFD/
GO, ou direcionado ao serviço de TFD municipal, quando for o caso, para acessar o serviço de
apoio logístico prestado de disponibilização de passagens para deslocamento e ajuda de custo

durante o período de tratamento fora do Estado de Goiás.

Acesse o Manual de Regulação para o Tratamento Fora de Domicílio para mais informações:
https://www.saude.go.gov.br/transparencia/regulacao-estadual 

7. Serviços não contemplados no elenco da CNRAC

Existem  alguns  serviços  que  não  foram  contemplados  no  elenco  da  CNRAC,  apesar  de  serem
enquadrados como eletivos de alta-complexidade, entre eles os Transplantes de Órgãos e Tecidos,
quem podem ser agendados em outros Estados.

7.1 Transplantes de Órgãos e Tecidos

A CERAC-TFD/GO não operacionaliza a intermediação de regulação interestadual para Transplantes. 
A Central Estadual de Transplantes (CET) é a responsável pelos encaminhamentos para o primeiro
agendamento ambulatorial  para  avaliação pré  – transplante,  quando a habilitação do serviço  é
inexistente ou insuficiente no Estado, por meio dos serviços de Transplantes e intermediação junto
às Unidades Hospitalares habilitadas fora do Estado de Goiás. 

Atualmente o Estado de Goiás possui serviço habilitado nas seguintes modalidades:

Pediátrico:
✔ Córnea; 
✔ Médula Óssea Autólogo;
✔ Médula Óssea Halogênica Aparentado.

Adulto:
✔ Córneas;
✔ Fígado;
✔ Rins;
✔ Médula Óssea Autólogo;
✔ Médula Óssea Halogênico Aparentado.
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A seguir os serviços de transplante com disponibilidade de oferta insuficiente e/ou inexistentes no
Estado de Goiás:
Pediátrico:

✔ Coração;
✔ Fígado; 
✔ Rim;
✔ Pulmão;
✔ Médula Óssea não Aparentado. 

Adulto:
✔ Coração;
✔ Fígado (casos de maior complexidade);
✔ Médula Óssea Halogênico Aparentado;
✔ Médula Óssea Halogênico não Aparentado;
✔ Médula Óssea Autólogo;
✔ Rins Hipersensibilizados;
✔ Pulmão.

Para  solicitar  o  agendamento  da  primeira  consulta,  deve-se  encaminhar  um  e-mail  a  CET/GO
(monitoramentotransplantes.saude@goias.gov.br), anexando os seguintes documentos:

1.  Formulário de    Encaminhamento ao CERAC-TFD/GO   (Formulário 02),  preenchido pelo  médico
solicitante  (médico  assistente  do  paciente  em  serviço  SUS  de  Goiás)  e  pelo  paciente  ou  seu
responsável legal; que deve conter todas as informações sobre a doença do paciente até a data mais
recente;
2. Digitalização dos laudos dos exames mais recentes relacionados a doença;
3.  Relatório  médico com  descrição  da  patologia  e  história  clínica  do  paciente.  Deve  conter  a
indicação do transplante. Deve conter a indicação da unidade hospitalar e do médico de referência
no tratamento especializado com possíveis contatos telefônicos.
4.  Comprovante de residência do paciente ou de seu representante legal – cópia da conta de luz,
telefone ou água, de no máximo 3 meses anteriores;
5. Digitalização da certidão de nascimento ou identidade do paciente;
6. Digitalização do Cartão SUS do paciente;
8. Digitalização do CPF do paciente;

7.2 Outros serviços não contemplados no elenco da CNRAC ou CET

A CERAC-TFD/GO articula a comunicação entre as Unidades Hospitalares solicitantes e Executantes
para o agendamento dos atendimentos dos usuários encaminhados. O intermédio é realizado por
meio das regulações estaduais e/ou municipais, conforme indicação médica da unidade especialista
do  Estado  de  Goiás,  com  a  devida  justificativa  das  razões  que  impossibilitam  a  realização  do
tratamento no Estado de Goiás.
Para  solicitar  o  agendamento,  deve-se  encaminhar  um  e-mail  a  CERAC-TFD/GO
(tfd.saude@goias.gov.br), anexando os seguintes documentos:

1.  Formulário  de    Encaminhamento  ao  CERAC-TFD/GO   (Formulário  2),  preenchido  pelo  médico
solicitante  (médico  assistente  do  paciente  em  serviço  SUS  de  Goiás)  e  pelo  paciente  ou  seu
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responsável legal; que deve conter todas as informações sobre a doença do paciente até a data mais
recente e as justificativas para recorrer ao TFD;
2. Digitalização dos laudos dos exames mais recentes relacionados a doença;
3.  Relatório  médico com  descrição  da  patologia  e  história  clínica  do  paciente.  Deve  conter  a
indicação  da  unidade  hospitalar  e  do  médico  de  referência  no  tratamento  especializado  com
possíveis contatos telefônicos;
4.  Comprovante de residência do paciente ou de seu representante legal – cópia da conta de luz,
telefone ou água, de no máximo 3 meses anteriores;
5. Digitalização da certidão de nascimento ou identidade do paciente;
6. Digitalização do Cartão SUS do paciente;
7. Digitalização do CPF do paciente;

8. Considerações Finais

Caso haja necessidade de troca de procedimento ou realização de outro procedimento eletivo de
Alta Complexidade que não tenha disponível no Estado de Goiás, deve-se iniciar um novo processo
de inclusão de laudo com requerimento por médico da rede pública de saúde do Estado de Goiás,
seguindo todos os trâmites anteriormente descritos e aguardar o novo agendamento.
Caso o paciente cadastrado na  CERAC-TFD/GO se mude para outro  local,  deve comunicar  para
atualização dos dados cadastrais ou encerramento do laudo.
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10. Fluxograma
FIGURA 01– FLUXO PARA O SERVIÇO DE REGULAÇÃO DO ACESSO DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇOS ELETIVOS DE
ALTA COMPLEXIDADE CONTEMPLADOS PELA CNRAC

*CERAC-TFD/GO: Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade de Goiás
**CNRAC: Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade

FIGURA 02– FLUXO PARA O SERVIÇO DE REGULAÇÃO DO ACESSO DE ALTA COMPLEXIDADE – TRANSPLANTES (CET)

*CET: Central Estadual de Transplante
**CERAC-TFD/GO: Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade de Goiás

FIGURA 03 – FLUXO PARA O SERVIÇO DE REGULAÇÃO DO ACESSO DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇOS ELETIVOS DE
ALTA COMPLEXIDADE NÃO CONTEMPLADOS PELA CNRAC OU CET

*CERAC-TFD/GO: Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade de Goiás
**TFD/GO: Tratamento Fora de Domicílio de Goiás
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de unidade da rede pública de Goiás
Realizado somente uma vez

CNRAC** CNRAC** 
Faz a busca da vaga

nas unidades de referência
em âmbito nacional

Agendamento
realizado

Usuário do SUSUsuário do SUS 
com encaminhamento

para Transplantes
inexistente no Estado de Goiás

Formulário 02
e anexos CET*CET*

- Realiza Cadastro;
- Faz a busca da vaga.

Unidade ExecutanteUnidade Executante
fora do Estado de Goiás

realiza o tratamento
|E agenda retornos, se for o caso|

Cadastro na CET*Cadastro na CET*
Preenchido pelo médico assistente

de unidade da rede pública de Goiás
Realizado somente uma vez

Agendamento
realizado

Cadastro na CERAC-TFD/GO**Cadastro na CERAC-TFD/GO**
A CET* encaminha agendamento
com Formulários e Anexos para

a equipe do TFD/GO efetuar o cadastro

Cadastro no TFD/GO***Cadastro no TFD/GO***
O TFD/GO é realizado

Automaticamente pela
equipe após o agendamento

Usuário do SUSUsuário do SUS 
com encaminhamento

para Tratamento de
Alta Complexidade

inexistente no Estado de Goiás

Formulário 02
e anexos CERAC/GO*CERAC/GO*

- Realiza Cadastro;- Realiza Cadastro;
-  Faz a busca da vaga-  Faz a busca da vaga

Unidade ExecutanteUnidade Executante
fora do Estado de Goiás

realiza o tratamento
|E agenda retornos, se for o caso|

Cadastro na  CERAC/GO*Cadastro na  CERAC/GO*
Preenchido pelo médico assistente

de unidade da rede pública de Goiás
Realizado somente uma vez

Agendamento
realizado

Cadastro no TFD/GOCadastro no TFD/GO
O TFD/GO é realizadoO TFD/GO é realizado

Automaticamente pelaAutomaticamente pela
equipe após o agendamentoequipe após o agendamento
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Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás
Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas – Coordenação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade e TFD Interestadual

tfd.saude@goias.gov.br – (62) 3201-3841 

Formulário 01 – CNRAC  - CERAC/GO
Encaminhamento a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade de Goiás 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SOLICITANTE

Nome da Unidade:

CNES da Unidade:

Município:

Classificação de Risco CERAC Solicitante
(   ) Prioridade 0 (Emergência / necessidade de atendimento imediato)
(   ) Prioridade 1 (Urgência/ atendimento o mais rápido possível)
(   ) Prioridade 2 (Não urgente)
(   ) Prioridade 3 (Atendimento de acordo com o agendamento)
(   ) Prioridade não definida

Telefone Contato: (    ) E-mail:
DADOS DO PACIENTE

Nome Completo:

Data de Nascimento:         /         / Idade::

Sexo Feminino (   ) Masculino (   )

CPF: CNS:

Nome da Mãe: 

Endereço atual

Rua:

Setor: CEP:

Cidade: UF:

Contatos atuais 

Telefone Fixo: E-mail:

Celular:

Whastapp:
PROCEDIMENTO SOLICITADO

Clínica:

CID-10 Principal: Descrição:

Código SIGTAP: Descrição:

Tipo Sanguíneo/Fator Rh: Peso (Kg):
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Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás
Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas – Coordenação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade e TFD Interestadual

tfd.saude@goias.gov.br – (62) 3201-3841 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Internação: (    )Sim (     )Não
Ventilação Mecânica: (    ) Sim (    )Não
Infecção: (    ) Sim (    )Não
Medicação especial: (    )Sim (    )Não

Área exclusiva em caso de solicitação para especialidade de Cardiologia

Classe Funcional:

Função Ventricular:

Medicações em Uso:

JUSTIFICATIVAS DE INTERNAÇÃO

Principais Sinais e Sintomas Clínicas:

Condições que Justificam a Solicitação:

Principais Resultados e Provas Diagnóstica

DADOS DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

Nome Completo:

CPF: CRM:

Local: Data:          /         / 

Assinatura e Carimbo do Médico Assistente:

(Deve estar cadastrado no CNES e com vínculo ao Estabelecimento Solicitante)
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Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás
Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas – Coordenação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade e TFD Interestadual

tfd.saude@goias.gov.br – (62) 3201-3841 

Formulário 02 CERAC-TFD/GO
Requisição de Cadastro na CERAC-TFD/GO

À Coordenação Estadual de Tratamento Fora de Domicílio de Goiás

Solicitamos cadastro no serviço de TFD interestadual de Goiás, para o usuário do SUS abaixo identificado, segundo
documentação anexa.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

Nome da Unidade:

CNES da Unidade:

Município:

Telefone Contato: (    ) E-mail:
DADOS DO PACIENTE

Nome Completo:

Data de Nascimento:         /         / Idade::

Sexo Feminino (   ) Masculino (   )

CPF: CNS:

Endereço atual

Rua:

Setor: CEP:

Cidade: UF:

Contatos atuais 

Telefone Fixo: E-mail:

Celular:

Whastapp:
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome Completo:

Data de Nascimento:        /         / Idade:

CPF: CNS:

Contatos atuais 

Telefone Fixo: E-mail:

Celular:
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Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás
Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas – Coordenação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade e TFD Interestadual
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Whastapp:
DADOS DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

Nome Completo:

CPF: CRM:
HISTÓRIA DA DOENÇA

Resumo:

Exame Físico:

Exames Complementares (anexar cópia dos laudos mais recentes):

Diagnóstico ou Hipótese Diagnóstica: CID-10:

Especialidade:

Tratamento Indicado: Código SIGTAP:

Justificativa das razões que impossibilitam a realização do tratamento no Estado de Goiás:
(   ) Ausência do Serviço
(   ) Insuficiência de Vaga
(   ) Necessidade de Centro Especializado
(   ) Outros:

Necessidade de Acompanhante SIM (   ) NÃO (   )

Justificar:

Tipo de transporte recomendado Aéreo (   ) Terrestre (   )

Justificar:

Local: Data:        /         / Local: Data:        /         /

Assinatura e Carimbo do Médico Solicitante: Assinatura do Paciente ou Responsável Legal:
 (igual ao documento oficial)

Atenção: Deve-se preencher todos os campos deste formulário de forma legível. Caso contrário, o mesmo poderá ser devolvido para complementação ou correção das informações solicitadas.
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