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PARECER CREMEB Nº 21/13 

(Aprovado em Sessão Plenária de 21/05/2013) 
 

EXPEDIENTE CONSULTA N.º 209.644/11 

ASSUNTO: Peculiaridades do transporte de pacientes pelo SAMU 192. 

RELATOR: Cons. Luiz Augusto Rogério Vasconcellos 

 

EMENTA: O médico deve exercer a profissão com 

autonomia. A escolha do transporte inter-hospitalar mais 

adequado deve ser baseado na gravidade do quadro 

clínico e nos recursos ao seu alcance, disponibilizados 

pela gestão, prioritariamente na micro e macro região.    

 

Da Consulta 

Consulente encaminha as seguintes questões ao CREMEB, solicitando orientação com relação ao 
transporte de pacientes pelo SAMU 192: 

1. “Transferências para Salvador sendo que a quilometragem do município até a referida capital é de 

860 Km. 

2. Não é levada em consideração a avaliação feita pelo médico do SAMU 192, quanto a gravidade 

do paciente e o tipo de transporte mais adequado. 

3. Ao questionar o médico regulador sobre a UTI aérea, o mesmo diz que “não é com ele”. Com 

quem é? 

4. Sendo plantão nesta Unidade é de 24 horas, e trabalho em outros municípios, o que fazer quanto 

exceder o meu horário do plantão? Sendo que a viagem de ida e volta para Salvador ultrapassa 

22 horas? 

5. Quanto a responsabilidade pela ausência da Unidade de Suporte Avançado no município por mais 

de 20 horas quem se responsabiliza? 

Diante do exposto, solicito do referido Conselho um posicionamento quanto estas questões e meus 

direitos enquanto médico responsável pelo transporte”.    

 

Fundamentação 

A presente consulta trata de questões relacionadas ao transporte inter-hospitalar realizado pelo SAMU 
192. Com o objetivo de responder às questões apresentadas pelo consulente recorremos à legislação que 
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trata desta matéria. Inicialmente o Código de Ética Médica no Capítulo I dos Princípios Fundamentais diz 
que: 

“II - O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá 

agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que 

contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 

ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 

danos à saúde do paciente. 

VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua 

liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a 

eficiência e a correção de seu trabalho. 

XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos 

profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, 

competência e prudência.” 
 
O capítulo V que trata da Relação com Pacientes e Familiares, determina que é vedado ao médico, no seu 
artigo 32, “Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente 
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” 

 

A portaria MS/GM 2.048/02 trata da regulamentação técnica dos sistemas estaduais de urgência e 
emergência. Esta portaria estabelece os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência, 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. 
  
Desta portaria destacamos: 
 
- Capítulo II que trata da Regulação Médica das Urgências e Emergências. Estabelece que a Regulação é 
o elemento ordenador e orientador dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, através da 
interação entre as Centrais de Regulação, realizando o acolhimento e direcionamento do paciente, 
considerando sua gravidade e capacidade resolutiva das unidades hierarquicamente ordenadas.  
Ainda referente a regulação, dentre as competências do médico regulador, está a capacidade de julgar e 
enviar os recursos necessários ao atendimento, considerando as necessidades e ofertas disponíveis. 
Como gestor dos meios disponíveis deverá decidir sobre qual recurso deverá ser mobilizado para a melhor 
resposta necessária a cada paciente. 
 
- Capítulo IV que trata do Atendimento Pré-hospitalar Móvel. Estabelece a composição e perfil de 
habilidades da equipe. Descreve como requisitos para o médico intervencionista o equilíbrio emocional e 
autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade física e mental para a atividade; 
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iniciativa e facilidade de comunicação; destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis; 
capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação discriminada no Capítulo VII desta 
portaria.  
Ambulância é definida como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine exclusivamente ao 
transporte de enfermos, sendo classificada quanto a sua característica e complexidade nos tipos de A a F. 
As do tipo B – Ambulância de suporte básico, tipo D – Ambulância de suporte avançado e tipo E – 
Aeronave de transporte médico, são as utilizadas para  transferência inter-hospitalar. 
Ressalte-se que a Resolução CFM 1.671/03 que regulamenta o atendimento pré-hospitalar se manifesta 
neste mesmo sentido com relação a classificação das ambulâncias para atendimento médico. 
 
- Capítulo VI que trata das Transferências e Transporte Inter-hospitalar. Estabelece as responsabilidades e 
atribuições dos médicos solicitante da transferência, do regulador, do responsável pelo transporte e do 
receptor. Como responsabilidades e atribuições da equipe de transporte destacamos, dentre outras: 
“ - Acatar a determinação do médico regulador quanto ao meio de transporte e tipo de ambulância que 

deverá ser utilizado para o transporte. 

- 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.” 

 

Considerando a importância deste tema, o Conselho Federal de Medicina se manifestou através de 
resolução específica que trata do transporte inter-hospitalar. A Resolução 1.672/03 define as diretrizes 
para a realização de transporte inter-hospitalar da seguinte forma: 

Art. 1º - Que o sistema de transporte inter-hospitalar de pacientes deverá ser efetuado conforme o 

abaixo estabelecido: 

 I- O hospital previamente estabelecido como referência não pode negar atendimento aos casos 

que se enquadrem em sua capacidade de resolução. 

 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). 

 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 
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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. 

 VIII-  A responsabilidade inicial da remoção é do médico transferente, assistente ou substituto, até 

que o paciente seja efetivamente recebido pelo médico receptor.  

             a)     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. 

b) as providências administrativas e operacionais para o transporte não são de 

responsabilidade médica. 

 

Parecer 

 

Passando então as questões formuladas pelo consulente: 
 

1. “Transferências para Salvador sendo que a quilometragem do município até a referida 

capital é de 860 Km. 

Resposta: A definição da forma mais adequada para transferência deverá ser definida pelo 
médico regulador, considerando os recursos disponíveis e a gravidade do paciente, com base no 
relatório de transferência encaminhado pelo médico que solicita a transferência. O médico 
responsável pelo transporte deve avaliar a compatibilidade entre o quadro informado no relatório 
de solicitação de transferência e os recursos disponíveis para realizar a transferência com 
segurança.  

2. Não é levada em consideração a avaliação feita pelo médico do SAMU 192, quanto a 

gravidade do paciente e o tipo de transporte mais adequado. 

Resposta: Conforme preconiza o Código de Ética Médica nos seus Princípios Fundamentais VII e 
VIII, o médico exercerá sua profissão com autonomia, não podendo sob nenhum pretexto 
renunciar a sua liberdade profissional. Desta forma, havendo discordância entre o médico 
regulador e o médico responsável pelo transporte quanto a gravidade do paciente e o tipo de 
transporte mais adequado, tais condições devem ser informadas ao médico regulador, ao Diretor 
Técnico do SAMU e estar devidamente registradas e fundamentadas em prontuário médico.  

3. Ao questionar o médico regulador sobre a UTI aérea, o mesmo diz que “não é com ele”. 

Com quem é? 

Resposta: Conforme preconiza a Portaria MS/GM 2.048/02 o médico regulador deve ser 
informado quando as condições clínicas do paciente não forem condizentes com as informações 
repassadas para a equipe de transporte, que deverá registrar em prontuário o quadro clínico do 
paciente e os critérios de gravidade identificados. O médico regulador deverá avaliar a utilização 
do suporte mais adequado para a realização do transporte, estando condicionado a gravidade do 
paciente e a disponibilidade dos recursos necessários para realizar o transporte com segurança. 
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4. Sendo plantão nesta Unidade é de 24 horas, e trabalho em outros municípios, o que fazer 

quanto exceder o meu horário do plantão? Sendo que a viagem de ida e volta para Salvador 

ultrapassa 22 horas? 

Resposta: Recorrendo ao Principio Fundamental II do Código de Ética Médica temos que “O alvo 
de toda a atenção do médico  é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”. A assistência ao paciente não deve 
ser descontinuada ou postergada sob a alegação de ultrapassar a carga horária de plantão, ao 
contrário, todo o cuidado necessário deve ser instituído com o objetivo da se obter a melhor 
assistência ao paciente. A responsabilidade sobre o paciente é do médico que realiza o transporte 
até que o médico receptor assuma seu acompanhamento no local de destino. Esta situação é 
tratada pela Resolução CFM 1.672/03, que deixa bem claro no seu artigo 1º , quando determina 
que : 
“ VIII-  A responsabilidade inicial da remoção é do médico transferente, assistente ou substituto, 

até que o paciente seja efetivamente recebido pelo médico receptor.  

             a)     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.” 

No mesmo sentido entende o Código de Ética Médica que determina ser vedado ao médico:  
Artigo 8º : “Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro 
médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave”.  

Art. 9º: “Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a 

presença de substituto, salvo por justo impedimento. 

Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica do 

estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição.” 

Desta forma, entende-se que a questão levantada é de natureza administrativa/trabalhista, 
devendo ser tratada junto a Coordenação a forma de compensação da carga horária que por 
ventura seja excedida por ocasião de ter ultrapassado seu horário de plantão, de forma justificada, 
pela necessidade de assistência ao paciente.  
 

5. Quanto a responsabilidade pela ausência da Unidade de Suporte Avançado no município 

por mais de 20 horas quem se responsabiliza? 

Resposta: A disponibilização dos recursos para a adequada assistência à população é avaliada 
pelo médico regulador, levando em consideração a gravidade do paciente, a hierarquização do 
centro de referência, prioritariamente dentro da micro e macro região, para a assistência do caso 
em análise e os recursos disponíveis no município para a realização do transporte. 
 
A responsabilidade pela ausência da unidade de suporte avançado no município durante a 
realização de transporte inter-hospitalar é da gestão, que deverá dimensionar adequadamente sua 
equipe de saúde e respectivos recursos, compatibilizando com as necessidades do município e da 
região (micro e macro região). 
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Conclusão 

O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano. O médico deve exercer sua profissão com 
autonomia para que avalie a gravidade do quadro clínico e dimensione o adequado suporte necessário 
para a realização do transporte inter-hospitalar do paciente, devendo fundamentar sua avaliação 
registrando-a em prontuário. Questões administrativas não devem interferir na qualidade ou segurança da 
assistência médica. O médico é responsável pelos seus atos profissionais em caráter pessoal.  

É o Parecer, SMJ. 

Salvador, 02 de maio de 2013. 

 

Cons. Luiz Augusto Rogério Vasconcellos 

Relator 

 


