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PARECER CREMEB Nº 21/18 
(Aprovado em Sessão Plenária de 27/09/2018) 

 
PROCESSO CONSULTA Nº 000.017/16 

ASSUNTO: Remoção de pacientes dependentes de ventilação mecânica. 
RELATORA: Cons.ª Rosângela Carvalho de Melo 
 

EMENTA: A remoção de pacientes dependentes ventilação 
mecânica domiciliar deve ocorrer no tipo de transporte e 
composição de equipe que assegurem condições de 
segurança adequadas à situação do paciente, sendo esta 
avaliação responsabilidade do médico assistente. 

 
DA CONSULTA:  
 
O Consulente, Diretor Médico de serviço de internação domiciliar, dirige-se ao CREMEB para consulta 

formal quanto a recomendações para remoção de pacientes estáveis em ventilação mecânica, 

considerando que tal situação não se encontra prevista na Resolução CFM 1.672/2003. Chama a 

atenção para o crescente segmento de pacientes que se encontram em atenção domiciliar tanto em 

serviços públicos quanto da saúde suplementar, dependentes de ventilação mecânica que, cuidados 

por seus familiares, circulam em espaços públicos, podendo desfrutar de aspectos da vida dos quais 

estão mais comumente alijados. 

Direciona o questionamento para a remoção simples de pessoas dependentes de ventilação mecânica, 

cuja situação clínica esteja completamente investigada e diagnosticada, em fase estável, com 

traqueostomia definitiva cicatrizada, adaptados à ventilação mecânica contínua e a seu respirador 

pessoal, contando com modernos “nobreaks” que o tornem independentes da rede elétrica por horas. 

Entende como remoções simples aquelas que se destinam a transportar o paciente de alta hospitalar; 

para exames de rotina; para consultas eletivas em hospitais e clínicas; para eventos sociais e de lazer. 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A internação domiciliar (ID) é modalidade de cuidado que busca suprir as demandas de cuidado 

permanente, para o número crescente da população vivendo com agravos crônicos à saúde, 

decorrentes da transição demográfica e epidemiológica ocorrida nos últimos anos. Em sua essência, 

busca promover o estímulo e manutenção da autonomia do paciente, sua inserção na família e no meio 

social ao qual pertence. No contexto da população de brasileiros atendidos em domicílio, a ventilação 

mecânica invasiva é um recurso que vem se incorporando de forma crescente ao arsenal tecnológico 

da assistência domiciliar, tratando de indivíduos que necessitam de suporte ventilatório para 

manutenção da vida. Os dados brasileiros sobre o tema são escassos, e apenas recentemente, em 

agôsto de 2017, foi publicado relatório técnico do CONITEC tratando sobre o assunto, com parecer 

preliminar favorável à sua incorporação no âmbito do SUS. Sabe-se que em torno de 20% dos 

pacientes em suporte ventilatório invasivo apresentam dificuldades de desmame da ventilação artificial, 

podendo a mesma durar semanas, meses, ou mesmo não ser alcançada. 

Dos pacientes que necessitam de alguma modalidade de assistência ventilatória em 

domicílio, aquele subgrupo para o qual é indicado confecção de via aérea artificial, com 
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traqueostomia definitiva e instituição de suporte ventilatório invasivo, é constituído em grande parte por 

portadores de doenças neuromusculares. Considera-se possível alcançar níveis adequados de 

qualidade de vida com o uso de ventilação domiciliar para estes indivíduos, na dependência de 

adequação de pessoal treinado, qualidade dos equipamentos especializados, e informação aos 

pacientes e familiares das limitações e complicações potenciais inerentes ao método.  

No contexto do grande aparato tecnológico disponível para assistência ventilatória domiciliar, com 

interfaces amigáveis permitindo o manuseio até pela própria família do paciente, “nobreaks”de alta 

qualidade com autonomia prolongada, além de altos padrões de cuidado domiciliar ofertado por equipe 

qualificada, observa-se o aumento da expectativa de vida em situações singulares, levando a 

considerações éticas como a que agora se apresenta para nosso juízo. À luz de tais situações novas e 

muitas vezes surpreendentes, não pode a normatização ética e deontológica impedir o fluxo das 

inovações que surjam no sentido de melhorar a experiência humana e mitigar suas dores. 

É imperativo considerar, como  disposto na Resolução CFM no. 1.672/2003, que normatiza o transporte 

inter-hospitalar, em seu artigo 1o., inciso II, ser atribuição do médico assistente estabelecer o adequado 

diagnóstico em especial se há risco de vida iminente para o paciente aos seus cuidados, e ressalte-se 

o que adverte o inciso VII, ser necessário a obtenção do conhecimento informado do paciente ou 

responsável, do transporte pretendido. 

DO PARECER: 

Esta parecerista entende que, em vista a situação de paciente estável clínicamente, supridas todas as 

condições técnicas adequadas para garantir a segurança do paciente no transporte pretendido, e com 

adequado consentimento informado do paciente ou responsável legal, o médico assistente é 

responsável por indicar qual a equipe mínima e tipo de ambulância a ser empregada para transporte.  

É o parecer. 

Salvador, 27 de setembro de 2018. 

Consa. Rosângela Carvalho de Melo 

RELATORA 
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