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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 049/CT/2019 

 

Assunto: Competência dos profissionais de Enfermagem em realizar transporte extra 

hospitalar de pacientes em ambulância. 

Palavras-chave: Ambulância; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; Transporte. 

 

I - Solicitações recebidas pelo COREN/SC:  

 

1. Gostaria de saber se após alta hospitalar (transporte hospital - residência), no caso de pós 

cirúrgico ginecológico, faz-se necessário a presença do profissional da Enfermagem dentro da 

ambulância, ou pode ser transportada acompanhante, paciente, e condutor? A Enfermagem 

nos casos de alta hospitalar que não exija cuidados de Enfermagem, para aquele paciente, 

pode vir sentada na parte da frente da ambulância, deixando o paciente junto com o 

acompanhante?  

 

2. Solicitamos parecer técnico sobre acompanhamento de paciente em ambulância, que será 

transferido de um hospital de referência (hospital regional) para hospital de município. A 

dúvida é quem deve acompanhar este paciente, a equipe de Enfermagem da UBS que atua 

como Estratégia de Saúde da Família ou a equipe de Enfermagem do hospital que irá receber 

o paciente. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem segue regramento próprio, estando sua prática amparada na Lei do 

Exercício Profissional nº 7.498/1986, no Decreto regulamentador nº 94.406/1987, no Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais Resoluções e Decisões do Sistema 

COFEN/Conselhos Regionais. Neste sentido, a Enfermagem atua na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde humana, com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais. 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

Considerando a Portaria MS nº 2.048/2002 que aprova o Regulamento Técnico 

dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, onde consta que as Centrais estruturadas 

nos níveis Estadual, Regional e/ou Municipal, organizam a relação entre os vários serviços. 

Esta mesma Portaria, classifica as Unidades Móveis em seis tipos:  

Tipo A – Ambulância de Transporte: Destinada para remoções simples e de 

caráter eletivo de pacientes em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de 

vida para remoções simples e de caráter eletivo.  

Tipo B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-

hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 

pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de 

intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. 

Tipo C – Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-

hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com 

equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).  

Tipo D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e 

transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-

hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos 

médicos necessários para esta função.  

Tipo E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fixa ou rotativa 

utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de 

resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil 

– DAC. 

Tipo F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário, 

destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos 

necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade. 

Considerando o Capítulo IV da Portaria MS nº 2048/2002, no item 5, onde consta 

as equipes que devem ser conformadas 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. 
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Considerando o Capítulo VI da Portaria MS nº 2048/2002 que traz a conceituação 

sobre as transferências e Transporte Inter-Hospitalar e diz que o transporte inter-hospitalar 

refere-se à transferência de pacientes entre unidades não hospitalares ou hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras 

unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, de 

caráter público ou privado e tem como principais finalidades: 

A – A transferência de pacientes de serviços de saúde de menor complexidade 

para serviços de referência de maior complexidade seja para elucidação diagnóstica, 

internação clínica, cirúrgica ou em unidade de terapia intensiva, sempre que as condições 

locais de atendimento combinadas à avaliação clínica de cada paciente assim exigirem; 

B – A transferência de pacientes de centros de referência de maior complexidade 

para unidades de menor complexidade, seja para elucidação diagnóstica, internação clínica, 

cirúrgica ou em unidade de terapia intensiva, seja em seus municípios de residência ou não, 

para conclusão do tratamento, sempre que a condição clínica do paciente e a estrutura da 

unidade de menor complexidade assim o permitirem, com o objetivo de agilizar a utilização 

dos recursos especializados na assistência aos pacientes mais graves e/ou complexos. 

Considerando que 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 da Portaria MS nº 2048/2002.  

Considerando a Resolução COFEN nº 588/2018, que atualiza e normatiza a 

atuação da equipe de Enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente 

interno aos serviços de saúde. Refere em seu Art. 2° que os profissionais de Enfermagem 

participam do processo de transporte do paciente em ambiente interno aos serviços de saúde e, 

em seu Art. 3° que O transporte do paciente hospitalizado faz parte das competências da 

equipe de Enfermagem, devendo os serviços de saúde assegurar as condições necessárias para 

atuação do profissional responsável pela condução do meio (maca ou cadeira de rodas).  Art. 

4º Todas as intercorrências e intervenções ocorridas durante o processo de transporte devem 

ser registradas no prontuário do paciente. 
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O anexo da Resolução nº 588/2018 elucida as normas para atuação da equipe de 

Enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de 

saúde com objetivo de estabelecer normas para esta atuação, uma vez que a assistência de 

Enfermagem faz-se necessária para garantir a segurança do paciente e a melhoria da qualidade 

nos serviços de saúde. Os requisitos para atuação da equipe de Enfermagem no processo de 

transporte seguro de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde estão explícitos na 

Resolução COFEN nº 588/2018, na etapa transporte, fase preparatória, no que se refere 

às incumbências do Enfermeiro,Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem da Unidade de 

origem. Fase de transferência, e, fase de estabilização pós-transporte. Além de definição do 

profissional de Enfermagem; condução da maca ou cadeira de rodas; e assistência de 

Enfermagem durante o transporte do paciente.  

Considerando a Lei nº 7498/1986 que regulamenta o exercício profissional de 

Enfermagem, no Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-

lhe, privativamente, dentre outras: a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 

Enfermagem; b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem; i) consulta de 

Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; l) cuidados diretos de Enfermagem 

a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 

imediatas. 

Considerando o que consta no Art. 12 da Lei nº 7498/1986, o qual refere que o 

Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar da 

programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta 

lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; d) 

participar da equipe de saúde. 
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Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

O Parecer nº 0024/2018 do COREN/GO, “concluí que o Enfermeiro é o 

profissional responsável pela coordenação do serviço de Enfermagem, delegação, orientação e 

supervisão das atividades desenvolvidas pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, bem 

como o profissional responsável, privativamente, pelos cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e deverá estar presente no atendimento ou transporte pré-hospitalar de 

risco conhecido ou desconhecido (ambulâncias para o suporte básico e avançado de vida). No 

que tange ao paciente com risco de vida, a legislação vigente ressalta que o paciente deve ser 

transportado por equipe de Suporte Avançado (médico, Enfermeiro e condutor) em 

ambulância equipada para esse tipo de atendimento, o que pode requerer cuidados médicos 

intensivos. Destaca-se que é fundamental a padronização dos cuidados a serem prestados, a 

fim de garantir assistência de Enfermagem segura, sem riscos ou danos ao cliente causados 

por negligência, imperícia ou imprudência. Recomenda-se a elaboração de protocolos 

institucionais de atendimento que visam à melhoria do atendimento prestado as pessoas que 

necessitam de transporte inter-hospitalar e possibilita a Equipe de Enfermagem um 

desempenho ético profissional efetivo. Compete às gerências de Enfermagem das instituições 

de saúde desenvolver protocolos de acordo com as características de suas rotinas internas, 

devidamente aprovadas pela Diretoria Técnica da Unidade, bem como estabelecer estratégias 

e ações voltadas para a segurança do paciente que receberá o procedimento. Além de que 

qualquer conduta a ser realizada pelo profissional de Enfermagem, o mesmo esteja seguro 
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frente à sua competência técnica, científica, ética e legal, assegurando a pessoa, família e 

coletividade, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.”. 

 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que no transporte inter – hospitalar é de competência do Enfermeiro responsável pelo 

setor de internação do Hospital de origem, determinar a composição da equipe de transporte e 

o tipo de ambulância conforme legislação vigente. 

Salientamos que o transporte entre hospital e domicílio do paciente após alta 

hospitalar, no que diz respeito a tipo de transporte e composição da equipe, não é de 

competência da instituição hospitalar ou do Município de origem, porém, quando este 

transporte ocorrer sob tais responsabilidades, deve ser regulamentado por protocolo do 

referido Município e ou Instituição de Saúde. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 04 de julho de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 04/04/2019. 
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