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PARECER CREMEB Nº 27/10 
(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 05/02/2010) 

 
 

Expediente Consulta n.º144.499/07 
Assunto: 1- Limites de pacientes sob a guarda de cirurgião vascular em hospital de 

emergência 
   2 – Relatório médico, sem ver o paciente, para transferência do mesmo. Informação 

por via telefônica 
Relator: Cons. Iderval Reginaldo Tenório.  
 
 

Ementa: É de responsabilidade da Central Estadual de Regulação a 
viabilização de leitos e transferências inter-hospitalares no sistema 
único de saúde. Ao médico assistente cabe dedicar todos os esforços 
em benefício do paciente sob seus cuidados, sem jamais abandoná-lo. 
A transferência inter-hospitalar só pode ser realizada com a 
autorização da unidade receptora. O número de pacientes a ser 
atendido é limitado pela capacidade profissional e complexidade do 
atendimento. 

 
 
É protocolado no CREMEB o seguinte questionamento. 

 

Médico informa que é o único Cirurgião Vascular de plantão num determinado dia da 

semana, lotado numa Unidade de Hospitalar de grande porte para todo o Estado. Relata que é 

Cirurgião da Emergência atendendo os pacientes que chegam na unidade; toma conta de mais de 

25 leitos na enfermaria de sua especialidade, é o responsável por todas as ocorrências vasculares 

do Hospital, opera os pacientes da emergência. Tem sido solicitado pela Central de Regulação para 

atender todos os pacientes que necessitem de avaliação ou tratamento Vascular da SESAB, 

pacientes vítimas de armas de fogo dos demais Hospitais de grande porte, por ser o único 

plantonista do Estado neste dia. Refere que no seu plantão independente da sobrecarga é acionado 

diversas vezes pela Central de Regulação na sua obrigação de atender todos os chamados do 

Estado e apenas por via telefone autorizar ou não a transferência de novos pacientes. 

 

Pergunta: 

1-Como deve se comportar diante de tal situação? 

2-Existe limite no numero de pacientes ? 
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3-Como o CREMEB se posiciona diante da atual atuação da Central de Regulação de solicitar 

parecer médico via telefone? 

 

Inicio transcrevendo no seu total o parecer 114.113/05 da lavra do Ilustre Conselheiro 

Antonio Luiz Pena  Costa aprovado pelo CREMEB  na sessão do dia 10 de novembro de 2006 que 

responde as perguntas de número 01 e de numero 03. 

“PERGUNTA Nº 1 – “Qual a responsabilidade do Estado e da Central de Regulação na transferência 

de paciente grave de maternidade de atendimento básico para maternidade de referência?” 

 

RESPOSTA – A responsabilidade do Estado é disponibilizar todos os meios para que o atendimento 

médico seja realizado. À Central Estadual de Regulação cabe gerenciar as vagas disponíveis na 

rede SUS, responsabilizando-se pelas transferências inter-hospitalares e direcionamento para os 

leitos disponíveis na supracitada rede. Assim tem tentado funcionar este sistema desde 2003, ano 

da criação da Central Estadual de Regulação. Entretanto é inegável que, na Bahia, a carência de 

leitos é extrema e que, não raro, deparamo-nos com situação de súbita inviabilização de 

transferências de pacientes entre as unidades de saúde em seus vários níveis de complexidade. 

 

PERGUNTA Nº 2 – “Quando a resposta é dada via telefone que não tem vaga e que permaneça na 

unidade, sem a infra-estrutura adequada, sem a devida atenção no que possa vir a acontecer com a 

paciente? O que deve ser feito pelo plantonista da unidade básica? De quem é a responsabilidade 

maior? Como proceder?” 

 

RESPOSTA – Indubitavelmente, a responsabilidade de providenciar um leito em unidade adequada, 

no modelo adotado em nosso estado, é da Central Estadual de Regulação como definido nas 

portarias 814/01-MS, 2.048/02 e 365/SAS-MS específicas sobre regulação estadual nas urgências e 

emergências e regulação obstétrica respectivamente. Porém, sob hipótese alguma poderá o médico 

afastar-se de suas obrigações para com o paciente, devendo lançar mão de todos os recursos 

disponíveis ao seu alcance em benefício de quem precise de seus cuidados, devendo registrar em 

prontuário todas as ocorrências importantes que impliquem no não cumprimento das normas 

relacionadas ao caso, inclusive quando as informações forem fornecidas por telefone. 

 

Atitudes intempestivas e desesperadas como transferências em condições fora do padrão de 

segurança, sem o devido acompanhamento, sem que a unidade de referência esteja devidamente 
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notificada, ciente e apta para receber o paciente são inadequadas, como determinam as Resoluções 

CFM nº 1.671/03 e nº 1.672/03. 

 
Resolução CFM nº 1.671/03 
 
Art. 1º - Que o sistema de atendimento pré-hospitalar é um serviço médico e, portanto, 

sua coordenação, regulação e supervisão direta e a distância deve ser efetuada por 

médico, com ações que possibilitem a realização de diagnóstico imediato nos agravos 

ocorridos com conseqüente terapêutica. 

Art. 2º - Que todo serviço de atendimento pré-hospitalar deverá ter um responsável 

técnico médico, com registro no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde se 

localiza o serviço, o qual responderá pelas ocorrências de acordo com as normas legais 

vigentes. 

Resolução CFM nº 1.672/03 
 
Art. 1º - Que o sistema de transporte inter-hospitalar de pacientes deverá ser efetuado 

conforme o abaixo estabelecido: 

(...) 

II- Pacientes com risco de vida não podem ser removidos sem a prévia realização de 

diagnóstico médico, com obrigatória avaliação e atendimento básico respiratório e 

hemodinâmico, além da realização de outras medidas urgentes e específicas para cada 

caso. 

 III- 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. 

 IV- Antes de decidir a remoção do paciente, faz-se necessário realizar contato com o 

médico receptor ou diretor técnico no hospital de destino, e ter a concordância do(s) 

mesmo(s). 
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 V- Todas as ocorrências inerentes à transferência devem ser registradas no prontuário 

de origem. 

 VI- Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório completo, legível e 

assinado (com número do CRM), que passará a integrar o prontuário no destino. 

Quando do recebimento, o relatório deve ser também assinado pelo médico receptor. 

  

VII- Para o transporte, faz-se necessária a obtenção de consentimento após 

esclarecimento, por escrito, assinado pelo paciente ou seu responsável legal. Isto pode 

ser dispensado quando houver risco de morte e impossibilidade de localização do(s) 

responsável(is). Nesta circunstância, o médico solicitante pode autorizar o transporte, 

documentando devidamente tal fato no prontuário. 

 

Art. 2º - Os médicos diretores técnicos das instituições, inclusive os dos serviços de 

atendimento pré-hospitalar, serão responsáveis pela efetiva aplicação destas normas. 

Qualquer outra medida que exponha o paciente a um risco maior do que a assistência 

no local onde estava ou condená-lo ao abandono, mesmo em unidade primária sem 

condições ideais, como forma de rendição do profissional médico diante de um sistema 

muitas vezes perverso, constitui gravíssima e inadmissível falha ética.” 

Quanto à resposta de número 02, não existe limite numérico de pacientes que pode um 

médico atender numa Unidade Hospitalar; o que existe é um padrão de atendimento dependente da 

complexidade de cada caso e uma preocupação administrativa na não sobrecarga de determinado 

profissional para não trazer prejuízos aos pacientes que o mesmo assiste. 

Para esta resposta citarei a Resolução 01/2005 do CREMEPE. 

“O Conselho Regional de Medicina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei n.º 3.268 
de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, e, 

Considerando a preservação dos valores envolvidos na prestação da assistência à saúde como 
imprescindível à dignidade humana; 

Considerando as responsabilidades do médico, ética, civil e criminal, como pessoal e intransferível; 

Considerando o caráter de irreversibilidade de muitos dos danos ocorridos na práxis médica; 
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Considerando as disposições contidas nos ditames dos artigos 2º, 4º e 8º e 27 do Código de Ética 
médica; 

Considerando os óbices impostos a autonomia do médico em seu exercício profissional, a 
necessidade de regulamentar uma adequada proporcionalidade da demanda de trabalho aos 
recursos humanos disponíveis; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Determinar os parâmetros a serem obedecidos, como limites máximos de consultas 
ambulatoriais, de evoluções de pacientes internados em enfermarias, de atendimentos em urgências 
e emergências e os realizados em serviço de terapia intensiva. 

§. I - Para consultas ambulatoriais o limite referido no caput deste artigo, é o de até 14 (quatorze) 
pacientes, atendidos por médico, em 4(quatro) horas de jornada de trabalho, respeitando-se a 
decisão do médico de ultrapassar ocasionalmente este número de acordo com sua capacidade de 
trabalho, mas dentro dos ditames de padrões éticos. 

§. II - Para evolução de pacientes internados em leitos de enfermaria, o limite referido no caput deste 
artigo é o de até 10 (dez) pacientes atendidos por médico, em 04 (quatro) horas de jornada de 
trabalho. 

§ III - Para o atendimento de pacientes internados em serviço de terapia intensiva, o limite referido 
no caput deste artigo é o de até 05 (cinco) pacientes atendidos por médico, em 12 (doze) horas de 
jornada de trabalho. 

§ IV - No atendimento prestado em setores de urgência e emergência, o limite referido no caput 
deste artigo é o de até 36 (trinta e seis) pacientes, atendidos por médico, em 12 (doze) horas de 
jornada de trabalho. 

Art. 2º - Os atendimentos cirúrgicos, por suas especificidade se complexidades, serão limitados, por 
compatíveis condições físicas e mentais do médico, obedecidos os princípios do bom senso e da 
razoabilidade, à critério dos cirurgiões responsáveis. 

Art. 3º - É de responsabilidade do Gestor, Diretor Técnico e/ou administrador dos serviços de saúde, 
o provimento dos profissionais médicos para assegurar a devida evolução dos pacientes em finais 
de semana e feriados garantindo a qualidade do atendimento, sendo função do plantonista apenas o 
atendimento de intercorrências. 

Art. 4º - As situações estabelecidas legalmente, como de calamidade pública ou caracterizadas por 
surtos endêmicos ou epidêmicos, à critério de definição da Secretaria Estadual de Saúde e 
reconhecimento por parte do Conselho Regional de Medicina, são exceções à aplicação dos ditames 
desta Resolução. 
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Art. 5º - Os Diretores Técnicos e Clínicos dos nosocômios, no âmbito das suas competências, são 
responsáveis pelo rigoroso cumprimento destas normas resolutivas. 

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação. 

 

Recife, 22 de junho de 2005 
Ricardo Albuquerque Paiva  
Presidente 
Antonio Jordão de Oliveira Neto  
1º Secretário” 

É o parecer. 

Salvador, 11 de novembro de 2009. 

 
 
Iderval Reginaldo Tenório 
Relator 

 

 


