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PARECER CREMEB Nº 02/20 
(Aprovado em Sessão Plenária de 23/01/2020) 

 

PROCESSO CONSULTA N.º 000.012/2019 

ASSUNTO:  Intervalo intrajornada em atendimento pré-hospitalar e responsabilidade do 

médico regulador em escassez de recursos. 

RELATOR: Cons. Guilherme Alegretti Lazzari 

 

EMENTA: O médico plantonista deve estar disponível para 

atendimentos durante todo o período contratado. Cabe ao 

Diretor Técnico fornecer os meios para o bom exercício da 

medicina bem como se certificar de corretas instalações para 

alimentação e repouso intrajornada das equipes. O  Médico 

Regulador não deve se afastar da função gerencial essencial.  

 

DA CONSULTA: 

 

 Encaminhado dois expedientes de consulta que consolidamos em um parecer pela proximidade 

de causalidade entre ambos. 

 

 Primeiramente, colega questiona o método de descanso intrajornada em unidade de atendimento 

pré-hospitalar de urgência e emergência. Exemplifica que no local de abrangência do serviço há duas 

ambulâncias avançadas (UTI) sendo a distância entre elas de cerca de 30 km. Quando uma unidade fica 

desativada para descanso a outra iria para ocorrência caso necessário, porém nestes casos, podendo 

ter importante diferença no tempo de resposta de atendimentos críticos. “Entendo que o plantão 

pressupõe estar 12 h à disposição para atender emergência se houver alguma chance do médico ser 

chamado para atuar, o mesmo deveria ser remunerado. Já se a unidade fechar e a e a equipe ficar 

indisponível e incomunicável por 1 h, o médico talvez não possa ser responsabilizado por atrasos, 

inclusive o restante da equipe não estará disponível. (...) Como esta medida veio em decorrência de uma 

portaria municipal (baseada na CLT artigo 70), os gestores poderiam ser responsabilizados? Como foi 

ordem da Coordenação Geral, havendo algum problema pelo atraso o Coordenador Médico responderia, 

ou mesmo o Médico Regulador?”  

http://www.cremeb.org.br/
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 Traz anexo de portaria da Secretaria de saúde do município que em artigo específico diz que “a 

cada turno de 12 (doze) horas, servidores lotados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s e PA´s) 

e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU terão direito a um intervalo intrajornada de 01 

(uma) hora para descanso e refeição, conforme art. 71 da CLT.” 

  

 Em outro expediente, outro colega questiona “sou médico de atendimento pré-hospitalar de 

urgência e emergência da cidade de XXXXX onde nós temos um médico regulador e um médico 

socorrista. Às vezes ocorre de ficarmos só no plantão e, naturalmente, assumimos a função de regulador. 

Meu questionamento é o seguinte, se quando ocorrer a situação citada anteriormente e surgir uma 

situação que seja necessária a intervenção da unidade avançada, como devo proceder se estou só no 

plantão?” 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 O assunto de intervalo intrajornada já foi abordado em várias oportunidades pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), por este regional assim como por outros Regionais. Dentre esta 

oportunidades cito as mais pertinentes relacionadas a este assunto.  

• Resolução CFM 2110/14: 

o Art. 3º – Todo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e 

emergência deverá ter diretor clínico e diretor técnico, ambos com registro no 

CRM da jurisdição onde se localiza o serviço, os quais responderão pelas 

ocorrências de acordo com as normas legais vigentes.  

o Art. 8º – A central de regulação do serviço pré-hospitalar móvel de urgência e 

emergência deve contar com a presença permanente de médicos reguladores 

24 horas por dia, que regularão as chamadas de acordo com sua complexidade.  

o Art. 9º Parágrafo único – Os intervalos de descanso não poderão coincidir com 

os horários de maior demanda, tais como a primeira e última hora de cada 

plantão, bem como, não poderão comprometer o pronto atendimento às 

demandas do serviço.  

o Art. 11 – A decisão técnica de todo o processo de regulação do serviço pré-

hospitalar móvel de urgência e emergência é de competência do médico 

http://www.cremeb.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2014/2110
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regulador, ficando o médico intervencionista a ele subordinado em relação à 

regulação, porém mantida a autonomia deste quanto à assistência local.  

o Art. 13 – O Médico regulador do serviço pré-hospitalar móvel de urgência e 

emergência não poderá ser responsabilizado por ações que não tenham sido 

executadas por razões que não dependam do seu controle, como 

indisponibilidade de ambulâncias e condições viárias adversas do momento.  

• Resolução CREMESP 90/2000 estabelece que em atividades de regime de plantão os 

médicos deverão dispor de condições que permitam pausas compensatórias e conforto. 

• O Decreto-lei 5.452/43 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe que em 

qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 06 horas, é obrigatória a concessão 

de um intervalo para repouso e alimentação o qual será, no mínimo, de uma hora e salvo 

acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder duas horas. 

No entanto, a reforma trabalhista de 2017 (Lei 13467/17) atualizou a CLT e trouxe maior 

flexibilização nas relações de trabalho, fazendo com que o empregado, empregador e sindicato possam 

fazer acordos que, inclusive, se sobreponham à CLT.  

• O Parecer CREMEB 55/08 diz que as questões referentes a descanso, pausa para 

alimentação, durante plantão de emergências de 12 a 24 horas carecem de 

normatização e devem ser estabelecidos entre o corpo clínico e a instituição. Deve-se 

levar em conta neste mister o volume de atendimentos, a especialidade, a carga horária 

acordada e a capacidade do profissional em cumprir o solicitado. O Foco deve ser 

sempre o de oferecer um serviço de qualidade a população. 

• Já o Parecer CREMEB 08/17 diz que não há impedimento ético ao exercício das 

atribuições de regulação e intervenção pelo mesmo profissional desde que em situações 

distintas e atendida a capacitação técnica inerente a cada uma delas.   

• A Portaria MS 2048/2002 é o documento de maior relevância na estruturação do 

atendimento de emergência no Brasil. Na composição de uma equipe de atendimento 

em APH fala que o Médico regulador é responsável pelo gerenciamento, definição e 

operacionalização dos meios disponíveis e necessários para responder tais solicitações, 

utilizando-se de protocolos técnicos e da faculdade de arbitrar sobre os equipamentos 

de saúde do sistema necessários ao adequado atendimento do paciente. O médico 

http://www.cremeb.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/SP/2000/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.cremeb.org.br/wp-content/uploads/2015/12/PARECER-CREMEB-55_2008.pdf
http://www.cremeb.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Par-Cremeb-08-2017.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
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intervencionista é responsável pelo atendimento para a reanimação e estabilização do 

paciente, no local do evento e durante o transporte.  

• A Resolução CFM 1671/03 dispõe sobre a regulamentação do atendimento pré-

hospitalar e define a regulação médica das emergências como o elemento ordenador e 

orientador da atenção pré-hospitalar.  

• O Parecer CREMEB 43/13 diz que é responsabilidade do médico regulador a decisão 

técnica de gerir os meios à sua disposição para melhor atender as necessidades do 

serviço. Diante de falta de condições estruturais que possam comprometer a qualidade 

do atendimento médico ao paciente, é seu dever levar os fatos ao conhecimento do 

diretor técnico cobrando a resolução do problema. 

• O Parecer CREMEGO 02/18 diz que é absolutamente justo e necessário que o 

profissional médico durante o regime de plantão tenha um intervalo para alimentação, 

satisfação de necessidades fisiológicas e descanso sendo altamente recomendável que 

se estabeleçam critérios de forma justa, clara e transparente, para que não haja prejuízo 

nem à saúde do profissional médico e tampouco ao atendimento da população, alvo 

maior de toda atenção em benefício do qual é exercida a medicina.  

• E não devemos deixar de recordar os princípios fundamentais do exercício da medicina 

previstos na Resolução CFM 2217/18 nosso mais importante guia: O Código de Ética 

Médica.  

o I – A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 

coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 

o 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 da sua capacidade 

profissional. 

o III – Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter 

boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.  

 

Também ressaltando os postulados que balizam as situações de urgência e emergência, em 

especialmente os artigos a seguir: 

http://www.cremeb.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2003/1671
http://www.cremeb.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Par-Cremeb-43-13.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/GO/2018/2
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217
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• Art. 7º - É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, 

quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo 

respaldado por decisão majoritária da categoria.  

• Art. 8º - É vedado ao médico 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 - É vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário pré- 

estabelecido 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. 

 

PARECER: 

 

Respondendo conjuntamente aos questionamentos da primeira consulta: 

As ocasiões de urgência e emergência são sempre muito intensas, tanto na vida do paciente 

quanto na prática médica. Nestes momentos cruciais em que o paciente está entre a vida e a morte que 

o médico deve exercer o máximo de sua concentração e praticar as habilidades que tanto o diferencia.  

É indiscutível que o médico ao exercer tal função primordial, deva ter boas condições de repouso 

e bem estar para que mantenha sua atenção às importantes decisões que devem ser tomadas nestes 

momentos críticos. 

Os intervalos intrajornada já foram extensamente discutidos em âmbitos conselhais 

regionalmente e nacionalmente como o já exposto acima. 

 

Trago aqui então as devidas considerações em se tratando do Atendimento pré-hospitalar 

em si.  

 Levemos em conta uma comparação simples com outra atividade médica plantonista de área 

crítica. Um plantonista de UTI. Ele é contratado para o plantão de carga horária tal e, porventura acontece 

de um paciente instabilizar durante seu horário de descanso, o plantonista da UTI interrompe 

http://www.cremeb.org.br/
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prontamente o descanso para o atendimento do paciente necessitado, retornando para o repouso logo 

após. 

 O médico do serviço pré-hospitalar de urgência e emergência, ao aceitar um plantão de 12, 24 

horas ou qualquer outra carga horária, está ciente que deverá estar disponível para atendimentos 

durante todo o horário combinado.  Os intervalos para descanso e refeição devem ser feitos no período 

entre os atendimentos críticos e combinados entre a equipe médica e o Responsável Técnico do serviço. 

Lembrando que estes horários podem variar conforme a disponibilidade do próprio plantão e não devem 

prejudicar o atendimento de quem mais precisa. 

 Caso aconteça um chamado em que há a necessidade do apoio de uma unidade de suporte 

avançado de vida e a equipe mais próxima do atendimento estiver de repouso, cabe ao médico 

regulador decidir se interromperá o descanso da equipe mais próxima para o atendimento e 

posterior compensação pois é ele que tem a função gerencial sobre equipe de intervenção. 

 Cabe ao serviço (na pessoa do responsável técnico) fornecer meios para alimentação, 

necessidades fisiológicas e de conforto nas bases em que as equipes se mantém entre os atendimentos. 

Portanto todas as equipes de atendimento pré-hospitalar (seja ela equipe básica ou avançada) não 

devem, em nenhum momento, desligar seus meios de comunicação com a central em virtude de 

repouso ou quaisquer outros intervalos bem como não podem se ausentar de suas bases durante 

o horário de plantão.  

 Ocasionalmente nos deparamos em nossos serviços com plantões mais intensos e plantões 

mais tranquilos. Pode acontecer e repito, ocasionalmente, de o médico não conseguir tirar o intervalo de 

descanso ininterruptamente por conta das demandas de urgência e emergência e este horário deverá 

ser compensado posteriormente de forma negociada juntamente com a coordenação do serviço. Porém, 

se for verificado que esse tipo de alta demanda seja habitual e prejudique tanto o descanso das 

equipes quanto o atendimento dos pacientes, deverá ser contactado o Responsável Técnico do 

serviço que deverá (segundo a Resolução CFM 2147/16) prover meios de solução para tais 

impasses. 

 

Sobre as questões levantadas na segunda consulta, discorro o seguinte.  

 Em tempos pretéritos, era um grande desafio conseguir a contratação de equipe fechada para 

um determinado serviço de funcionamento 24 horas. As escalas de plantões mais pareciam queijos 

suíços e eram comuns as dobras de plantão ou senão, escalas descobertas de profissionais médicos.  

http://www.cremeb.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2147


                                                                                                             

  

 
Rua Guadalajara, 175, Morro do Gato – Barra, CEP: 40.140-460, Salvador/BA 
         Tel.: (71) 3339-2800 - cremeb@cremeb.org.br | www.cremeb.org.br 

7 

 Hodiernamente a justificativa de falta de profissionais médicos para cobertura de escala já não 

é mais admitida. Principalmente no tocante de um mercado de trabalho que absorve em sua grande 

parte, médicos jovens e recém formados (no caso das emergências e atendimento pré-hospitalar). 

 

 Quando o médico perceber que há desfalque em sua equipe deve entrar em contato com 

o Responsável Técnico do serviço que deverá buscar os meios para resolução de tal desfalque.  

 Como já dito anteriormente, o Médico Regulador tem a importante função gerencial de toda a 

equipe de atendimento pré-hospitalar, bem como os encaminhamentos destas ocorrências à rede fixa 

de atendimentos de emergência. O Médico Regulador também faz a regulação médica e classificação 

de risco de todas a ligações entrantes na central. A Portaria MS nº 2048/02 já diz que o Médico Regulador 

gerencia os meios e recursos disponíveis e a central de regulação deverá ser coordenada por médico.  

Se for verificada a necessidade de atendimento médico in loco e não houver unidades avançadas 

disponíveis, excepcionalmente o coordenador do plantão pode designar um dos médicos reguladores 

para tripular ambulância para o devido atendimento. Em não havendo outros médicos reguladores para 

este suporte, o médico regulador único não deve ausentar-se de sua operação gerencial, pois tem a 

função de regular novos chamados bem como coordenar todas equipes de atendimento. Deve 

encaminhar a unidade disponível mais próxima para, pelo menos, dar o suporte básico de vida e 

encaminhamento ágil para o pronto atendimento médico mais próximo.  

O médico regulador não pode ser responsabilizado pela falta de unidades básicas ou avançadas 

disponíveis. Esta responsabilidade é do Responsável Técnico do serviço bem como dos gestores a ele 

ligados. 

 

É o PARECER. 

Salvador (Ba), 23 de janeiro de 2020. 

 

Cons. Guilherme Alegretti Lazzari 

RELATOR 

http://www.cremeb.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html

