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Parecer Jurídico nº20/2014 

 

1. Relatório 
 

Trata-se de consulta realizada pela Secretária Municipal de Saúde de Capelinha, acerca 
do transporte de pacientes graves e a respeito do SAMU, que se encontra com equipe 
incompleta. E por fim, questiona a respeito da responsabilidade médica no transporte 
dos pacientes graves. 

 
2. Fundamentação 

A Política Nacional de Atenção às Urgências foi instituída pela Portaria GM n° 1.863, de 
29 de setembro de 2003, que estabeleceu a área de Urgência e Emergência como um 
importante componente da assistência à saúde devido à crescente demanda por 
serviços nesta área, relacionado ao crescimento do número de acidentes, da violência 
urbana e à insuficiente estruturação da rede. 

 

A referida Portaria foi revogada em 07 de julho de 2011 pela Portaria GM nº 
1.600/2011, a qual veio reformular a Política Nacional de Atenção às Urgências e 
instituir a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Com base nesta realidade, a Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de 
articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o 
acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos 
serviços de saúde, de forma ágil e oportuna, e deve ser implementada, 
gradativamente, em todo território nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos 
e de densidade populacional. O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a 
resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de 
toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de 
atenção. 

 

Na Portaria, são enumerados componentes da Política Nacional de Atenção às 
Urgências: 
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I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; 

II - Atenção Básica em Saúde; 

III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais 
de Regulação Médica das Urgências; 

IV - Sala de Estabilização; 

V - Força Nacional de Saúde do SUS; 

VI - Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de 
urgência 24 horas; 

VII - Hospitalar; e 

VIII - Atenção Domiciliar. 

 

O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, legitimado 
pela Portaria GM n° 2.048, de 05 de novembro 2002, define os princípios e diretrizes 
desses Sistemas, as normas e critérios de funcionamento, classificação e 
cadastramento de serviços e envolve temas como a elaboração dos Planos Estaduais 
de Atendimento às Urgências e Emergências, Regulação Médica das Urgências e 
Emergências, atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar móvel, 
atendimento hospitalar, transporte inter-hospitalar e, ainda, a criação de Núcleos de 
Educação em Urgências e proposição de grades curriculares para capacitação de 
recursos humanos da área. 

 

O Regulamento acima citado é de caráter nacional e deve funcionar como parâmetro, 
respeitadas as especificidades de cada região, pelas Secretarias de Saúde dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios na implantação dos Sistemas Estaduais de 
Urgência e Emergência, na avaliação, habilitação e cadastramento de serviços em 
todas as modalidades assistenciais. É importante deixar claro que este Regulamento é 
extensivo ao setor privado que atue na área de urgência e emergência, com ou sem 
vínculo com a prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde.  

 

Os SAMU são considerados o principal componente da Política Nacional de Atenção às 
Urgências do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de organizar e qualificar este 
nível de atenção à saúde enquanto elos da cadeia de manutenção da vida. 
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Segundo o Ministério da Saúde, o serviço do SAMU/192 é uma das ações integradas 
dos programas de assistência a pacientes em situação de urgência. São programas 
criados para funcionar 24 horas e organizar o fluxo de atendimento na rede pública, 
reduzindo as filas nos pronto-socorros dos hospitais, através de encaminhamentos 
para as Unidades de Pronto Atendimento.   

 

De acordo com a Portaria GM n° 2.048/2002, Capítulo IV, as grades de referência loco 
regionais devem ser previamente pactuadas e as transferências deverão ser solicitadas 
ao médico regulador da Central de Regulação de Urgências, cujas competências 
técnicas e gestoras estão estabelecidas no Capítulo II da referida Portaria. Tais centrais 
poderão ter abrangência loco-regional, de acordo com os pactos de referência e 
mecanismos de financiamento estabelecidos pela NOAS-SUS/2002. 

 

E ainda: 

 

“Nos casos em que as centrais reguladoras ainda não estejam estruturadas, 
as pactuações também deverão ser realizadas e os encaminhamentos 
deverão ser feitos mediante grade de assistência loco regional, com contato 
prévio com o serviço receptor. No processo de planejamento e pactuação 
das transferências inter-hospitalares, deverá ser garantido o suporte de 
ambulâncias de transporte para o retorno dos pacientes que, fora da 
situação de urgência, ao receberem alta, não apresentem possibilidade de 
locomover-se através de outros meios, por restrições clínicas.Pacientes que 
não tenham autonomia de locomoção por limitações sócio-econômicas e 
que, portanto, extrapolam o âmbito de atuação específico da saúde, 
deverão receber apoio, nos moldes estabelecidos por políticas intersetoriais 
loco regionais.  Salienta-se que o planejamento do suporte a estes casos é 
de fundamental importância ao adequado funcionamento dos serviços de 
saúde, uma vez que os pacientes podem ocupar leitos hospitalares por 
períodos mais ou menos longos após terem recebido alta, por dificuldade de 
transporte de retorno a suas residências.” 

 

As transferências inter-hospitalares poderão acontecer em transporte aéreo, 
aquaviário ou terrestre, de acordo com as condições geográficas de cada região, 
observando-se as distâncias e vias de acesso, como a existência de estradas, 
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aeroportos, helipontos, portos e condições de navegação marítima ou fluvial, bem 
como a condição clínica de cada paciente, não esquecendo a observação do custo e 
disponibilidade de cada um desses meios. O transporte inter-hospitalar, em qualquer 
de suas modalidades, de acordo com a disponibilidade de recursos e a situação clínica 
do paciente a ser transportado, deve ser realizado em veículos adequados e equipados 
de acordo com o estabelecido no Capítulo IV deste Regulamento. 

 

Destacamos as  Diretrizes Técnicas trazidas na Portaria GM n° 2.048/2002: 

“3.1 - Responsabilidades/Atribuições do Serviço/Médico Solicitante 
Ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades/atribuições ao 
Serviço/Médico solicitante: 
 
a - O médico responsável pelo paciente seja ele plantonista, diarista ou o 
médico assistente, deve realizar as solicitações de transferências à Central 
de Regulação e realizar contato prévio com o serviço potencialmente 
receptor; 
b - Não remover paciente em risco iminente de vida, sem prévia e 
obrigatória avaliação e atendimento respiratório, hemodinâmico e outras 
medidas urgentes específicas para cada caso, estabilizando-o e preparando-
o para o transporte; 
c - Esgotar seus recursos antes de acionar a central de regulação ou outros 
serviços do sistema loco regional; 
d - A decisão de transferir um paciente grave é estritamente médica e deve 
considerar os princípios básicos do transporte, quais sejam: não agravar o 
estado do paciente, garantir sua estabilidade e garantir transporte com 
rapidez e segurança; 
e - Informar ao médico regulador, de maneira clara e objetiva, as condições 
do paciente; 
f - Elaborar documento de transferência que deve acompanhar o paciente 
durante o transporte e compor seu prontuário na unidade receptora, 
registrando informações relativas ao atendimento prestado na unidade 
solicitante, como diagnóstico de entrada, exames realizados e as condutas 
terapêuticas adotadas. Este documento deverá conter o nome e CRM 
legíveis, além da assinatura do solicitante; 
g - Obter a autorização escrita do paciente ou seu responsável para a 
transferência. Poder-se-á prescindir desta autorização sempre que o 
paciente não esteja apto para fornecê-la e não esteja acompanhado de 
possível responsável; 
h - A responsabilidade da assistência ao paciente transferido é do médico 
solicitante, até que o mesmo seja recebido pelo médico da unidade 
responsável pelo transporte, nos casos de transferência em viaturas de 
suporte avançado de vida ou até que o mesmo seja recebido pelo médico do 
serviço receptor, nos casos de transferência em viaturas de suporte básico 
de vida ou viaturas de transporte simples. O início da responsabilidade do 
médico da viatura de transporte ou do médico da unidade receptora não 

Rua Rio de Janeiro, 471 - 10º andar., b. Centro –  Belo Horizonte/MG - 30160-040 
Tel: 31 3287 3220 – www.cosemsmg.org.br 

 



 

Mauro Guimarães Junqueira 
Presidente 

 

5 

cessa a responsabilidade de indicação e avaliação do profissional da 
unidade solicitante; 
i - Nos casos de transporte de pacientes em suporte básico de vida para 
unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, para realização de exames ou 
tratamentos, se o paciente apresentar intercorrência de urgência, a 
responsabilidade pelo tratamento e estabilização é da unidade que está 
realizando o procedimento, que deverá estar apta para seu atendimento, no 
que diz respeito a medicamentos, equipamentos e recursos humanos 
capacitados; 
j - Nos casos de transporte de pacientes críticos para realização de 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e, caso estes serviços situem-se 
em clínicas desvinculadas de unidades hospitalares, o suporte avançado de 
vida será garantido pela equipe da unidade de transporte; 
k - Nos locais em que as Centrais de Regulação ainda não estejam 
estruturadas ou em pleno funcionamento, é vedado a todo e qualquer 
solicitante, seja ele público ou privado, remover pacientes sem contato 
prévio com a instituição/serviço potencialmente receptor; 
l - Nos locais em que as Centrais de Regulação já estão em funcionamento, 
nenhum paciente poderá ser transferido sem contato prévio com a mesma 
ou contrariando sua determinação; 
m - Nos casos de transferências realizadas pelo setor privado, o serviço ou 
empresa solicitante deverá se responsabilizar pelo transporte do paciente, 
bem como pela garantia de recepção do mesmo no serviço receptor, 
obedecendo as especificações técnicas estabelecidas neste Regulamento; 
n - Nos casos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, 
permanece em vigor a legislação própria a respeito deste tema, conforme 
Resolução CONSU n° 13, de 4 de novembro de 1998 e eventual 
regulamentação posterior a ser estabelecida pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. 
 
3.2 - Responsabilidades/Atribuições da Central de Regulação/Médico 
Regulador 
Além das estabelecidas no Capitulo II deste Regulamento, ficam definidas as 
seguintes responsabilidades/atribuições para a Central de 
Regulação/Médico Regulador: 
a - O acionamento e acompanhamento da unidade e equipe de transporte, 
caso estes se localizem descentralizados em relação à estrutura física da 
central de regulação, como nos casos de transporte aeromédico, hidroviário 
ou terrestre, em que se opte por descentralizar viaturas e equipes para 
garantir maior agilidade na resposta. Nestes casos, a localização dos 
veículos e das equipes de saúde responsáveis pelo transporte deverá ser 
pactuada entre os gestores municipais da região de abrangência da central; 
b - Utilizar o conceito de “vaga zero”, definido no Capítulo II deste 
Regulamento também nos casos de regulações inter-hospitalares, quando a 
avaliação do estado clínico do paciente e da disponibilidade de recursos loco 
regionais o tornem imperativo. 
3.3 - Responsabilidades/Atribuições da Equipe de Transporte 
Ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades/atribuições à Equipe de 
Transporte: 
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a - Acatar a determinação do médico regulador quanto ao meio de 
transporte e tipo de ambulância que deverá ser utilizado para o transporte; 
b - Informar ao médico regulador caso as condições clínicas do paciente no 
momento da recepção do mesmo para transporte não sejam condizentes 
com as informações que foram fornecidas ao médico regulador e 
repassadas por este à equipe de transporte; 
c - No caso de transporte terrestre, deverão ser utilizadas as viaturas de 
transporte simples para os pacientes eletivos, em decúbito horizontal ou 
sentados, viaturas de suporte básico ou suporte avançado de vida, de 
acordo com o julgamento e determinação do médico regulador, a partir da 
avaliação criteriosa da história clínica, gravidade e risco de cada paciente, 
estando tais viaturas, seus equipamentos, medicamentos, tripulações e 
demais normas técnicas estabelecidas no presente Regulamento; 
d - O transporte inter-hospitalar pediátrico e neonatal deverá obedecer às 
diretrizes estabelecidas neste Regulamento, sendo que as viaturas utilizadas 
para tal devem estar equipadas com incubadora de transporte e demais 
equipamentos necessários ao adequado atendimento neonatal e pediátrico; 
e - Registrar todas as intercorrências do transporte no documento do 
paciente; 
f - Passar o caso, bem como todas as informações e documentação do 
paciente, ao médico do serviço receptor; 
g - Comunicar ao médico regulador o término do transporte; 
h - Conduzir a ambulância e a equipe de volta à sua base. 
 
3.4 - Responsabilidades/Atribuições do Serviço/Médico Receptor 
Ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades/atribuições ao 
Serviço/Médico Receptor: 
a - Garantir o acolhimento médico rápido e resolutivo às solicitações da 
central de regulação médica de urgências; 
b - Informar imediatamente à Central de Regulação se os recursos 
diagnósticos ou terapêuticos da unidade atingirem seu limite máximo de 
atuação; 
c - Acatar a determinação do médico regulador sobre o encaminhamento 
dos pacientes que necessitem de avaliação ou qualquer outro recurso 
especializado existente na unidade, independente da existência de leitos 
vagos ou não – conceito de “vaga zero”; 
d - Discutir questões técnicas especializadas sempre que o regulador ou 
médicos de unidades solicitantes de menor complexidade assim 
demandarem; 
e - Preparar a unidade e sua equipe para o acolhimento rápido e eficaz dos 
pacientes graves; 
f - Receber o paciente e sua documentação, dispensando a equipe de 
transporte, bem como a viatura e seus equipamentos o mais rápido 
possível; 
g - Comunicar a Central de Regulação sempre que houver divergência entre 
os dados clínicos que foram comunicados quando da regulação e os 
observados na recepção do paciente.” 
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Desta feita, ante aos esclarecimentos trazidos pela Portaria GM n° 2.048/2002, 
observamos que são claras as competências do médico que assiste o paciente e do 
médico que o receberá, quando da transferência. 

Devemos ressaltar, ainda, o item 5 Capítulo IV, da mesma Portaria, onde consta que as 
equipes que devem ser formadas para tripular os diversos tipos de ambulância: 
Ambulâncias do Tipo A e B devem ser tripuladas por Condutor e Técnico/Auxiliar de 
Enfermagem. Ambulâncias do Tipo D, devem ser tripuladas por Condutor, Enfermeiro 
e Médico. 

A Portaria MS Nº 356 de 8 de abril de 2013 sugere uma nova composição para as USB 
– Condutor, Técnico e Enfermeiro. Corroborando a Portaria nº 826/2014 vem redefinir 
as equipes, para cadastramento no SCNES, conforme abaixo: 

ANEXO II 

Cód 
Serv 

Descrição do 
Serviço 

Cód 
Class Descrição da Classificação Grupo CBO Descrição 

103 
ATENDIMENTO 

MÓVEL DE 
URGÊNCIAS 

001 AMBULANCIA DE 
TRANSPORTE 1 

5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

3222-05 
ou 3222-

30 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM OU 
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

002 
UNIDADE DE SUPORTE 

BÁSICO DE VIDA TERRESTRE 
(USB) 

1 

5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

3222-05 
ou 3222-

30 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM OU 
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

003 
UNIDADE DE SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA 

TERRESTRE (USA) 
1 

5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

2251-25 MÉDICO CLÍNICO - 
CLÍNICO GERAL 

2235-05 ENFERMEIRO 

005 
UNIDADE DE SUPORTE 

BÁSICO DE VIDA: EQUIPE 
EMBARCAÇÂO 

1 

5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

3222-05 
ou 3222-

30 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM OU 
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

006 VEÍCULOS DE 1 5151-35 CONDUTOR DE 
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INTERVENÇÃO RÁPIDA VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

2251* MÉDICOS CLÍNICOS 
(FAMÍLIA) 

2235-05 ENFERMEIRO 

007 OUTROS VEÍCULOS 1 5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

008 AMBULÂNCIA DE RESGATE 1 5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

010 MOTOLÂNCIA 

1 3222-05 TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

2 3222-30 AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

3 2235-05 ENFERMEIRO 

011 
UNIDADE DE SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA: 

EQUIPE EMBARCAÇÂO 
1 

5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

2251* MÉDICOS CLÍNICOS 
(FAMÍLIA) 

2235-05 ENFERMEIRO 

012 EQUIPE AEROMEDICO 1 

5151-35 
CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
EMERGÊNCIA 

2251* MÉDICOS CLÍNICOS 
(FAMÍLIA) 

2235-05 ENFERMEIRO 

 

Frise-se também que o Conselho Federal de Medicina - CFM – promulgou Resolução 
específica - 1672/2003 - para regulamentar o transporte inter-hospitalar de pacientes, 
estabelecendo que o sistema de transporte deve seguir parâmetros determinados, em 
especial: Pacientes graves ou de risco devem ser removidos acompanhados de equipe 
composta por tripulação mínima de um médico, um profissional de enfermagem e 
motorista, em ambulância de suporte avançado. Nas situações em que seja 
tecnicamente impossível o cumprimento desta norma, deve ser avaliado o risco 
potencial do transporte em relação à permanência do paciente no local de origem.  

 

Importante ressaltar também, a definição contida no  inciso VIII que “a 
responsabilidade inicial da remoção é do médico transferente, assistente ou 
substituto, até que o paciente seja efetivamente recebido pelo médico receptor”, 
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assim como “a responsabilidade para o transporte, quando realizado por Ambulância 
tipo D, E ou F é do médico da ambulância , até sua chegada ao local de destino e 
efetiva recepção por outro médico.” 

As equipes de profissionais que compõem o atendimento das urgências e emergências 
devem ser adequadamente treinadas dentro das normas que regulamentam o tema, 
trazidas no regulamento técnico especifico. 

No que tange especificamente ao questionamento acerca da equipe do SAMU 
incompleta constantemente, já mencionamos acima as  Diretrizes Técnicas trazidas na 
Portaria GM n° 2.048/2002 e as Responsabilidades/Atribuições da Central de 
Regulação/Médico Regulador. Destacamos o item 3.2: 

3.2 - Responsabilidades/Atribuições da Central de Regulação/Médico 
Regulador 
Além das estabelecidas no Capitulo II deste Regulamento, ficam definidas as 
seguintes responsabilidades/atribuições para a Central de 
Regulação/Médico Regulador: 
a - O acionamento e acompanhamento da unidade e equipe de transporte, 
caso estes se localizem descentralizados em relação à estrutura física da 
central de regulação, como nos casos de transporte aeromédico, hidroviário 
ou terrestre, em que se opte por descentralizar viaturas e equipes para 
garantir maior agilidade na resposta. Nestes casos, a localização dos 
veículos e das equipes de saúde responsáveis pelo transporte deverá ser 
pactuada entre os gestores municipais da região de abrangência da 
central; 

 

E, finalmente quanto às responsabilidades do médico, estas, encontram-se também 
descritas na Resolução CFM 1672/2003. 

3. Conclusão 

Por todo o exposto, conclui-se que as respostas aos questionamentos na Secretária 
Municipal de Saúde encontram amparo na Resolução nº 1672/2003 do CFM e na 
Portaria GM 2.048/2002. 

É o que nos cumpre informar. 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2014. 
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