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PASSAGEM DO CASO DO PACIENTE NO DESTINO 
 

IT/SAMU  
 14 

OBJETIVO: Assegurar a passagem de informações a fim de favorecer a continuidade do cuidado 

RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, Técnico de enfermagem e Condutor. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 

Providenciar maca 
para a transferência 
do paciente no 
destino 

Condutor 

O condutor/socorrista deve providenciar uma maca no 
hospital juntamente com o maqueiro ou outro profissional 
responsável da instituição. 
 

2. 
Passar o caso a 
equipe de saúde 

Médico, enfermeiro 
e técnico de 
enfermagem 

Passar o quadro do paciente/vítima ao médico receptor e 
ao enfermeiro classificador de risco e, se necessário, ao 
enfermeiro assistencialista da área vermelha; 
Transmitir informações verbais sobre o atendimento ao 
profissional da unidade de saúde de destino, de forma 
completa e sistematizada; 
Todas as informações relevantes desde a primeira 
abordagem à vítima até a chegada na unidade de 
referência.incluindo o estado inicial do paciente, todos os 
procedimentos realizados, sua evolução durante todo o 
atendimento no local da ocorrência e durante o transporte, 
além da história prévia ao evento (sinais e sintomas, 
alergias, doenças preexistentes, medicações de uso 
contínuo, queixa inicial) ; 
Mesmo após a passagem do caso, nunca deixar o 
paciente sozinho, enquanto a equipe da instituição 
receptora não assumir os cuidados. 
 
 

3. 
Transferir o paciente 
para o leito/maca da 
instituição 

Toda a equipe 

Transferir o paciente ao leito/maca da instituição; 
Erguer as grades laterais após a transferência; 
Informar ao enfermeiro da unidade avaliação de risco de 
queda, se houver; 
Na inexistência de maca para transferência do paciente, 
agir de acordo com IT 15 (Orientações às equipes com 
Maca retida). 

4. 
Proceder registro do 
atendimento e deixar 
cópia da ficha 

Médico, enfermeiro 
e técnico de 
enfermagem 

Preencher a ficha de atendimento (RG 01, RG 02 e RG 
03);  
Técnico, enfermeiro e médico farão sua ficha de 
atendimento, visto que é um registro diferente e individual 
à cada categoria; 
Disponibilizar a segunda via da ficha de atendimento ao 
profissional que recebeu o paciente na unidade, anotando 
nome completo e categoria profissional deste. 

5.  
Realizar limpeza 
concorrente ou 
terminal 

Equipe 

Realizar a limpeza concorrente, ao final de cada 
atendimento, ou terminal, se necessário, conforme IT 05 
(Limpeza concorrente da viatura) ou IT 06 (Limpeza 
terminal da viatura). 

6. 
Comunicar 
disponibilidade 

Equipe 

Comunicar à Central de Regulação a disponibilidade para 
novos atendimentos, conforme IT 12 (Comunicação via 
rádio) e encerramento da ocorrência. 
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