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SERVIÇOS MÉDICOS E COMPLEMENTARES: NORMAS E ROTINAS 

         (SOMENTE ACESSÍVEIS AOS CAMPI DO INTERIOR) 

Preliminarmente, cabe lembrar que a concessão dos Serviços Médicos e Complementares  pela 
Universidade de São Paulo aos seus servidores, e respectivos dependentes, é realizada através das 
Unidades Básicas de Assistência à Saúde – UBAS, do Departamento de Assistência à Saúde da 
Superintendência de Saúde – DPAS/SAU, localizadas nos Campi do Interior de São Paulo. No 
entanto, a estrutura física e a equipe técnica que compõem cada UBAS diferem entre si, possuindo mais 
ou menos limitações frente ao volume de atendimentos e às especialidades médicas demandadas.  

Visando dar suporte e complementar os serviços prestados pelas UBAS existentes, a 
Universidade de São Paulo decidiu autorizar que determinados serviços relacionados à área médica 
(consultas exames, procedimentos e internações) sejam realizados através de Empresas prestadoras de 
Serviços Médicos, contratadas pela Universidade especificamente para este fim. Assim, caso o 
atendimento prestado pela UBAS não seja suficiente – e com a expressa autorização da 
Superintendência de Saúde -, este ou serviço médico indicado poderá ser realizado pela Empresa de 
Serviços Médicos contratada e custeado pela Universidade de São Paulo, sem que seja cobrado do 
servidor e/ou dependente qualquer tipo de participação financeira. 

Desta forma, é de suma importância que os servidores e seus dependentes compreendam que não 
se trata da concessão de um Plano de Saúde ou de um Convênio Médico por parte da Universidade de 
São Paulo, pois estas são modalidades de assistência médica da denominada Saúde Suplementar, 
distintas do modelo de concessão adotado pela USP.  

O modelo de Serviços Médicos e Complementares contratados e concedidos pela Universidade 
de São Paulo é enquadrado como uma Auto Gestão Pública, modelo este não abrangido pela Lei 
9656/98 (e atualizações) - que trata das empresas administradoras de planos de saúde – e, também não 
disciplinado pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A título de 
esclarecimento, apresentamos a definição de Plano de Saúde e Convênio Médico constante do Artigo 1º 
da Lei 9656/98.  

“Art. 1o  Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que 
operam planos de assistência à saúde

- Plano de Saúde: modalidade de Saúde Suplementar, no qual o filiado paga um valor fixo 
mensal, com a possibilidade de utilizar dos serviços de saúde de rede credenciada da Operadora 
de Planos de Saúde, ou de ser ressarcido de despesas médicas realizadas fora da rede 
credenciada, conforme tabela pré-estabelecida;  

, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que 
rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas..” 

- Convênio Médico: modalidade de Saúde Suplementar, no qual o filiado paga valor fixo mensal 
podendo utilizar somente os serviços próprios da rede credenciada da Operadora de Planos de 
Saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm#art1�


2 
 

Na Auto Gestão Pública é o Órgão que estabelece quais os Serviços Médicos que serão 
passíveis de concessão e a forma como esta será realizada. Na Universidade de São Paulo, esta 
atribuição está sob a responsabilidade da Superintendência de Saúde, assim como a gestão dos 
contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares firmados. Dessa forma, a concessão dos 
Serviços Médicos e Complementares observa as seguintes normas: 

• Atendimento médico e hospitalar restrito a cidade de localização do Campus ou da Unidade (no 
caso, Serviço Especial de Saúde de Araraquara – SESA, em Araraquara, e Centro de Biologia 
Marinha – CEBIMar e Bases do Instituto Oceanográfico – IO, no Litoral Norte); 

• Atendimento médico e odontológico ambulatorial de complexidade primária realizado na 
Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS) e, quando necessário, complementado por 
atendimento de complexidade secundária e terciária prestado por Empresa de Serviços de Saúde 
contratada (Contrato de Prestação de Serviços) através de rede credenciada local; 

• Não ter contribuição mensal ou participação financeira por parte de servidores/dependentes, 
nos diversos tipos de atendimento, bem como não ter reembolso ou ressarcimento de despesas 
médicas, decorrentes de atendimentos particulares ou realizadas fora de rede contratada; 

• Permitir o acesso aos Serviços Médicos e Complementares  previstos na Resolução 7043, 
obrigatoriamente através da Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS), situada no próprio 
Campus, na qual são realizados atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem e de 
fisioterapeutas*, e fornecidas orientações a servidores/ quanto aos recursos disponíveis na rede 
contratada e forma de utilização. A UBAS de Piracicaba, além dos atendimentos citados dispõe de 
área própria para realizar atendimentos em Fisioterapia; 

• Possibilitar o acesso a consultas em especialidades, exames laboratoriais e radiológicos, 
procedimentos clínicos e cirúrgicos, e internações hospitalares somente após atendimento inicial 
realizado na UBAS e exclusivamente a critério de seus profissionais (médicos, cirurgiões dentistas, 
enfermeiros e fisioterapeutas*).  

 As autorizações prévias são obrigatórias (excluindo-se as decorrentes de atendimentos de 
urgência/emergência em Prontos Socorros/ Hospitais da rede contratada) em razão da necessidade de 
disciplinamento e racionalização do uso dos recursos orçamentários destinados à sua concessão, de 
forma a possibilitar sua manutenção.  

Conforme estabelecido pela Superintendência de Saúde, consultas, exames e procedimentos 
realizados fora das normas e locais previstos, por iniciativa do servidor ou seu 
dependente, em consultórios, clínicas e serviços que não estejam vinculados aos contratos firmados, 
não terão autorização da Superintendência de Saúde para serem pagos, complementados ou 
ressarcidos pela USP. O mesmo critério se aplica a consultas, procedimentos e internações 
hospitalares realizados fora da cidade de localização do Campus ou da Unidade definida em 
contrato, sendo vedado aos médicos das UBAS, nos dois exemplos citados, substituir os pedidos de 
exames, procedimentos, etc

 

. emitidos nessas condições. Também não são previstas autorizações que 
se destinem às situações abaixo relacionadas: 

 Exames complementares e internações quando solicitados por médicos que não façam parte do 
quadro da contratante, e contratados ou cooperados da contratada; 
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 Assistência Médica e/ou de Enfermagem domiciliar (HOMECARE) bem como fornecimento 
de equipamentos de suporte (respiradores, cilindros de oxigênio, camas hospitalares, etc.); 

 Despesas não relacionadas diretamente com o tratamento médico hospitalar; 
 Despesas de acompanhantes, excepcionadas as de alimentação, servida exclusivamente pela 

instituição, e acomodação de um acompanhante para o paciente menor de 18 anos e maior de 
60 anos e para os portadores de necessidades especiais, conforme indicação do médico 
assistente e previsão da Instituição Hospitalar; 

 Despesas com assistência odontológica de qualquer natureza, inclusive as relacionadas com 
acidentes, exceto cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar e os 
procedimentos odontológicos passíveis de realização em consultório que, por imperativo 
clínico, necessitem de internação hospitalar; 

 Produtos de toalete, higiene pessoal, serviços telefônicos ou qualquer outra despesa que não 
seja vinculada diretamente à cobertura de assistência à saúde; 

 Investigação de paternidade, maternidade ou consanguinidade; 
 Cirurgias para mudança de sexo; 
 Consultas e exames para piscina ou ginástica, atestados médicos em geral; 
 Necropsia; 
 Medicina Ortomolecular; 
 Especialidades médicas e procedimentos não reconhecidos por Conselho Federal de Medicina; 
 Aplicação de vacinas preventivas; 
 Consultas, sessões, remoções e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência 

ou urgência; 
 Fornecimento de Órteses, Próteses, e Materiais Especiais, não ligados ao ato cirúrgico; 
 Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, cosméticos, bem como Órteses e 

Próteses, para os mesmos fins; 
 Transplantes, à exceção de córnea e rim, bem como dos transplantes autólogos; 
 Inseminação artificial; 
 Assistência farmacêutica de qualquer espécie; 
 Saúde Ocupacional, exceto nos casos que envolvam Acidente de Trabalho; 
 Tratamentos ou internações em Clínicas de Repouso ou Acolhimento de Idosos; 
 Atendimento nos casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 

autoridade competente; 
 Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
 Cirurgias e tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes e órgãos  reguladores;; 
 Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, ou 

seja, sem registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 
 

Baseada na necessidade de racionalizar e otimizar o uso dos recursos orçamentários 
destinados à manutenção da concessão, foram estabelecidas normas e critérios a serem observados por 
servidores e dependentes, na utilização dos Serviços Médicos e Complementares  concedidos: 

 
- Consultas: o servidor/ dependente poderá utilizar até oito (8) consultas/ ano em 

Especialidades, quando decorrentes de encaminhamentos originados na UBAS. O retorno da 



4 
 

consulta realizada deverá ser utilizado pelo paciente, de forma a tentar compatibilizar o número de 
consultas disponível com o tratamento prescrito. Cabe lembrar que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estabelece como parâmetro, a realização de até quatro (4) consultas / ano por usuário de 
Sistemas de Saúde, critério não adotado pela Superintendência de Saúde que optou por ampliar para 
até oito (8) consultas/ano por servidor/dependente. 

Pacientes com relatórios médicos solicitando consultas periódicas visando seguimento de 
doenças crônicas deverão dar continuidade ao tratamento preconizado com os profissionais da UBAS, 
com os quais poderá realizar as consultas que julgar necessárias, uma vez que não serão autorizadas 
consultas adicionais em Especialidades.  

Consultas realizadas na UBAS e consultas realizadas em Prontos Socorros/ Pronto 
Atendimento da Empresa de prestação Serviços de Saúde contratada, quando decorrentes de urgências/ 
emergências, não serão contabilizadas na previsão informada.  

Na especialidade Psiquiatria, quando da ausência do profissional na UBAS ou de UBAS no 
local (Lorena, Araraquara e Litoral Norte), além do número de consultas previsto e citado 
anteriormente, poderão ser autorizadas mais seis (6) consultas/ano/servidor/dependente (uma por 
bimestre

Não serão autorizadas consultas, exames, procedimentos e internações nas especialidades 
Acupuntura, Clínica Médica, Homeopatia, Fonoaudiologia, Cirurgia Plástica e Cirurgia 
Bucomaxilofacial..  

, a contar da data de início do tratamento) na especialidade. No primeiro caso, o 
encaminhamento deverá ser feito pelo Médico da UBAS; no segundo, o encaminhamento poderá ser 
feito por profissional médico da Empresa de Serviços Médicos contratada. 

Em razão do atendimento à pacientes com problemas de saúde ser considerado prioritário 
pela Superintendência de Saúde e em razão de existir grande demanda por consultas médicas nas 
UBAS, não serão fornecidos os denominados “Atestados de Saúde” destinados a: prática de 
atividades físicas e esportivas; acesso ao uso de piscinas; admissão em empresa, escolas, cursos; viagens 
internacionais, etc. 

 
- Consultas com profissionais não médicos: com o intuito de dar suporte a tratamentos 

realizados nas Especialidades Psiquiatria, Endocrinologia, Cardiologia, Obstetrícia, Ortopedia, 
Neurologia, Reumatologia e Nefrologia, ficam autorizadas consultas nas seguintes especialidades de 
suporte: Nutrição, Psicoterapia e Fisioterapia. 

A liberação de consultas nestas especialidades somente ocorrerá mediante apresentação de 
relatório médico por indicação dos seguintes profissionais: 
 Fisioterapia: Podem ser solicitados por: Médicos da UBAS, Ortopedista e Neurologista

 Nutrição: Médico da UBAS (Clínico Geral e Obstetra, no caso de adultos, e Pediatra, no caso 
de crianças), Endocrinologista, Cardiologista, Obstetra e Nefrologista da Empresa de 
Serviços de Saúde contratada. Limite previsto: até OITO (8) consultas/ano/servidor/dependente, 
a contar da data de início do tratamento. 

 da 
Empresa de Serviços de Saúde contratada. Limite previsto: 20 sessões ao ano. Na Fisioterapia 
somente estão previstas as neurológicas, músculo esqueléticas e respiratórias. Na UBAS de 
Piracicaba, que dispõe de Fisioterapeutas e área específica para a realização das sessões, 
somente fisioterapias não realizadas na UBAS poderão ser autorizadas para serem realizadas 
externamente.  
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 Psicoterapia: Psiquiatra da UBAS ou da Empresa de Serviços de Saúde contratada (na 
ausência de UBAS ou do Psiquiatra na UBAS). Limite previsto: DEZ (10) 
sessões/ano/servidor/dependente, a contar da data de início do tratamento. 
OBS: o controle do número de sessões autorizadas para as especialidades acima citadas é 
responsabilidade da Chefia Técnica da UBAS.  
 

- Exames complementares e procedimentos médicos: por apresentarem diferentes graus de 
complexidade e custos é necessário que as autorizações de consultas, exames e demais procedimentos 
sejam hierarquizadas, dando mais agilidade ao processo e possibilitando melhor controle das 
autorizações dadas. Dessa forma, exames complementares (laboratoriais/ radiológicos), procedimentos 
ambulatoriais/ hospitalares, e internações clínicas/ cirúrgicas de rotina ou eletivas necessitam de 
autorização prévia da Chefia Técnica da UBAS (exceções: Lorena, Araraquara e Litoral Norte)* 
ou do Diretor de Departamento de Assistência à Saúde para sua realização.  Seguem abaixo os níveis 
de competências previstos para a concessão de autorizações: 

 
 

♦ Unidade Básica de Atenção à Saúde (UBAS)/ Lorena, Araraquara e Litoral Norte * 

 Autorizador: Chefia Técnica da UBAS/ Responsável Técnico Administrativo* 

 Critérios:  

• Exames: apresentação de requisição de exame emitida por Médico ou Cirurgião 
Dentista da UBAS ou Médico da Prestadora de Serviços Médicos contratada 
localmente, mediante a emissão prévia de guia de consulta emitida pela UBAS/Unidade 
(EEL, SESA, CEBIMar, Bases do IO). 

• Procedimentos: apresentação de requisição de procedimento /guia de internação 
hospitalar emitida por Médico da UBAS ou Médico da Empresa de Serviços de Saúde 
contratada localmente, quando decorrentes de situações de urgência/emergência. Quando 
a solicitação envolver a transferência de pacientes que necessitem internação hospitalar, 
a Chefia Técnica da UBAS somente poderá autorizar os casos que envolvam 
deslocamento em ambulância comum.  

 

 Superintendência de Saúde: 
 Autorizador: Diretor do Departamento de Assistência à Saúde. 

 Critérios:  

• Exames: análise de requisições de exames e procedimentos de alta complexidade e/ou 
alto custo encaminhadas pela UBAS (uso de ferramenta própria via intranet) à 
Superintendência de Saúde devidamente documentada (relatórios médicos 
circunstanciados e resultados de exames laboratoriais e radiológicos etc.). Tempo 
previsto para análise: dois (2) dias úteis. 
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• Internações clínicas e cirúrgicas eletivas; 

• Procedimentos cirúrgicos que necessitem do uso de Órteses, Próteses, ou Materiais 
Especiais (OPME). Conforme estabelecido pela Superintendência de Saúde, somente 
serão autorizados: 
 - em cirurgias ortopédicas: o emprego de materiais de procedência nacional. 
 - em cirurgias oftalmológicas: o emprego de lentes nacionais.  
 - em cirurgias cardiológicas: com o objetivo de implantação de “STENTS”: uso 

de “STENTS” convencionais. 
 
• Transferência de pacientes que necessitem o uso de ambulância UTI ou fora do 

perímetro urbano previsto contratualmente (execução de exames ou procedimentos 
não existentes na cidade de localização do Campus ou Unidade). 
 

•  Quimioterapias e Radioterapias. 

------------------------ 
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