
O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um benefício que
pode  ser  concedido  ao  Usuário  do  Sistema  Único  de
Saúde (SUS) para realizar  tratamento de saúde fora do
estado de Goiás,  quando esgotados todos os meios de
tratamento  médicoem  unidades  de  saúde  sediadas  no
território  goiano.  A  Secretaria  do  Estado  da  Saúde  de
Goiás  (SES-GO)  tem  cadastrado  557  pacientes  nesta
modalidade. Em 2016, a SES-GO investiu R$ 1.303.684,40
com pagamento de passagens aéreas e terrestres além de
423.800,00  no  pagamento  de  ajuda  de  custo  com
alimentação  e  hospedagem  para  paciente  e
acompanhante.

SAIBA MAIS SOBRE O TFD

O que é tratamento fora domicílio?

O  Tratamento  Fora  de  Domicílio  (TFD),  instituído  pela
Portaria  nº  55  da  Secretaria  de  Assistência  à Saúde do
Ministério  da  Saúde,  é  um  instrumento  legal  que  visa
garantir  pelo  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS)otratamento médico  a  pacientes  portadores  de
doenças  não  tratáveis  no  município  ou  Estado  onde
moram  por  ausência  ou  inexistência  do  tratamento
adequado.



O TFD prevê o deslocamento para tratamento hospitalar,
como  consultas,  cirurgias  e  ambulatorial,  previamente
agendado pela unidade executante dos outros estados.
Possibilita  passagens  de  ida  e  volta  aos  pacientes  e
acompanhantes, para que possam deslocar-se até o local,
garantindo  o  comparecimentona  data  agendada  pela
unidade onde será realizado o tratamento e com retorno
garantido à sua cidade de origem. O paciente, e possível
acompanhante, conta também com a ajuda de custo com
alimentação e  hospedagem no período em que estiver
em tratamento na unidade. 

O TFD solicita agendamento a centros de saúde de outros
Estados  de  forma  diretaà  unidade  ou  por  meio  de
complexos  reguladores,  dependendo  do  estado  e
viabilidade de disponibilização de vaga. 

Como ocorre o cadastramento para vaga pelo TFD?

Pela Central Nacional de Regulacão de Alta Complexidade
(CNRAC), o paciente é devidamente incluído no sistema
pela Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade
(CERAC), dentro dos critérios estabelecidos pela Portaria
nº 686/2017-SAS/MS que reforça a Portaria nº 258/2009,
vigente  até  então.  Os  procedimentos  são  de  alta
complexidade  nas  especialidades  de  cardiologia,
gastroenterologia,  neurologia,  oncologia  e  traumato-
ortopedia, desde que estejam previstosna CNRAC e que a



unidade  executante  estejam  habilitadas  também  pela
CNRAC. 

Quais despesas pagas pelo TFD?

As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a
transporte  aéreo,  terrestre  e  fluvial;  diárias  para
alimentação  e  pernoite  para  paciente  e  acompanhante
(se este se fizer necessário), devendo ser autorizadas de
acordo  com  a  disponibilidade  orçamentária  do
município/Estado.

Existem casos em que o paciente que necessite realizar o
tratamento  em  outro  município  (diferente  do  qual
reside) não tenha direito ao TFD?

Sim. É vedado o pagamento de TFD em deslocamentos
menores  do  que  50  km  de  distância  e  em  regiões
metropolitanas. 

Para onde devo encaminhar o pedido?

A  solicitação  de  TFD  deverá  ser  feita  pelo  médico  -
assistente  do  paciente  nas  unidades  de  assistenciais
conveniadas  ao  SUS.  O  pedido  deve  ser  encaminhado
para a Secretaria Municipal de Saúde da cidade onde o
paciente  mora.  Em  caso  de  tratamento  em  outros



estados,  para  a  Coordenação  de  Tratamento  Fora  de
Domicílio da Secretaria do Estado da Saúde (SES-GO).

O paciente  pode  entregar  o  pedido  pessoalmente,  por
telefone ou e-mail.  A Coordenação de Tratamento Fora
de Domicílio da Secretaria do Estado da Saúde (SES-GO)
se localiza na Rua 26, quadra D, lote 1, número 10, Bairro
Santo Antônio, em Goiânia; telefone (62) 3201-3449; e-
mail tfdgoias@gmail.com.

Quais documentos devo apresentar ao fazer o pedido?

O  primeiro  passo  solicitar  os  formulários  próprios  do
TFD/SES/GO que deverá serdevidamente preenchido pelo
médico  assistente/solicitante  (médico  assistente  do
município/estado), onde será informada a necessidade do
paciente realizar o tratamento fora de sua cidade ou em
outro  estado.  Para  que  seja  concedido,  a  solicitação
passará pela análise da comissão de TFD/SES/GO. 

O TFD também cobre despesas com acompanhante?

Será  permitido  o  pagamento  de  despesas  para
deslocamento  de  acompanhante  nos  casos  em  que
houver  indicação  médica,  esclarecendo  o  porquê  da
impossibilidade  do  paciente  se  deslocar
desacompanhado.  Quando  o  paciente/acompanhante
retornar  ao  local  de  origem  no  mesmo  dia  será
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autorizado,  apenas,  passagem  e  ajuda  de  custo  para
alimentação.

Qual o órgão responsável pelo custeio do TFD? 

A  responsabilidade  pelo  pagamento  de  despesas  com
deslocamentos de um município para outro, em Goiás, é
atribuído  à  Secretaria  de  Saúde  da  cidade  onde  o
paciente mora, que adotará a Tabela de Procedimentos
do  Sistema  de  Informações  Ambulatoriais  (SIA/SUS).  O
benefício é autorizado de acordo com a disponibilidade
orçamentária dos municípios. Já a responsabilidade pelo
pagamento de despesas  nos deslocamentos para outro
estado  é  de  responsabilidade  da  SES-GO,  que  também
utilizará  a  Tabela  de  Procedimentos  do  Sistema  de
Informações Ambulatoriais SIA/SUS, também autorizadas
de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado. 


