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OBJETIVO: Sistematizar e padronizar as condutas de atendimento ao paciente em transferências            
inter-hospitalares e do CRS ou UPA para o hospital.  
RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 
Estar preparado  
para o  
atendimento 

Equipe 
A equipe deverá estar preparada e a viatura equipada         
para executar qualquer atendimento em seu nível de        
complexidade. 

2. Deslocar para a   
ocorrência Equipe 

A equipe deverá deslocar para a ocorrência com        
segurança conforme IT 13 (Deslocamento da viatura)       
recebendo as informações do paciente e realizando       
contato com a central de regulação conforme a IT 12 (           
Comunicação via rádio). 

3. Chegar à unidade Condutor/socorrista 
Estacionar a viatura na entrada da emergência       
evitando obstruir a entrada para não atrapalhar a        
chegada e/ou saída de outras viaturas. 

4. 
Utilizar 
equipamentos de  
proteção 
individual 

Equipe Utilizar os equipamentos de proteção individual      
conforme POP 06 (Regras gerais de biossegurança). 

5. 
Levar os materiais   
para o  
atendimento 

Equipe 

Descer da viatura com os materiais necessários para o         
transporte. 
Em casos clínicos ou pediátricos: levar a bala de         
oxigênio com o dispositivo de suporte de oxigênio        
apropriado (se necessário) para o caso e a maca.  
Em casos traumáticos: acrescentar ao material acima       
um colar cervical de tamanho apropriado e a prancha         
rígida. 
Os demais materiais que se fizerem necessários após a         
avaliação inicial deverá ser pego pelo      
condutor/socorrista. 

6.  

Receber da  
equipe da unidade   
o paciente com as    
informações 
pertinentes 

Médico, Enfermeiro e   
Técnico de  
Enfermagem 

Ao chegar à origem do paciente, solicitar a equipe         
responsável que passe o quadro e evolução do        
paciente, assim como a ficha de      
transferência/encaminhamento com anotações do    
médico e/ou de enfermagem e exames      
complementares. 

7. Avaliar o paciente  
Médico, Enfermeiro e   
Técnico de  
Enfermagem  

Realizar a avaliação primária e secundária da vítima.        
Avaliar os dados complementares conforme POP11      
(Avaliação inicial do paciente), IT 21 (Monitorização da        
saturação de oxigênio), IT22 (Monitorização cardíaca),      
IT 23 (Verificação de SSVV), IT 24 (Verificação de         
glicemia capilar). 
 

8. 
Proceder o  
atendimento do  
paciente caso  
necessário 

Médico, Enfermeiro e   
Técnico de  
Enfermagem 

Proceder aos atendimentos necessários de acordo com       
cada caso conforme as IT pertinentes padronizadas       
pelo serviço. 

9.  
Realizar contato  
com o médico   
regulador 

Médico, Enfermeiro e   
Técnico de  
Enfermagem 

Realizar contato com o médico regulador sempre que        
houver  mudança no quadro clínico. 
Nas transferências de SBV e intermediário, a equipe        
deverá fazer contato com o médico regulador em todos         
os casos atualizando os sinais vitais e quadro clínico.  
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10.  
 
 
 
 
 

Realizar o  
transporte do  
paciente 

Médico, Enfermeiro  
e Técnico de   
Enfermagem  

Verificar se o paciente está em condições mínimas de         
estabilidade hemodinâmica e ventilatória para que o mesmo        
possa suportar um transporte; 
A equipe do suporte básico ou intermediário deverá discutir         
juntamente ao médico regulador sobre as condições clínicas        
do paciente instável, e solicitar a equipe de suporte         
avançado quando necessário; 
Em caso de pacientes instáveis para transporte de suporte         
avançado, o médico intervencionista deverá discutir o caso        
junto ao médico regulador e definir conduta conforme        
protocolo da Regulação. 
 

11. 
Realizar 
cuidados 
necessários para  
o transporte 

Equipe  

Antes e após o transporte, checar o posicionamento do tubo          
endotraqueal através da ausculta pulmonar, bem como a        
fixação e posicionamento de drenos, sondas e cateteres; 
Manter monitorização da saturação de oxigênio (IT 21) e do          
traçado eletrocardiográfico (IT 22); 
Manter a administração de oxigênio (IT 20); 
Em reposições volêmicas não interromper a sua infusão e         
na administração contínua de drogas vasoativas utilizar a        
bomba de infusão contínua (BIC) durante o transporte; 
Caso seja necessária a realização de cuidados durante o         
transporte, solicitar ao condutor para parar a viatura em local          
seguro conforme IT 14 (Sinalização da cena). 
 

12. Realizar o  
Deslocamento Condutor 

Checar se todos na viatura estão com os cintos devidamente          
afivelados, incluindo o paciente; 
Deslocar-se utilizando a IT 12 (Comunicação via rádio); 
Deslocar-se de acordo com os cuidados e orientações        
contidos na IT 13 (Deslocamento da viatura). 
 

13. 
Manter a  
avaliação durante  
o transporte 

Médico ou  
Enfermeiro ou  
Técnico de  
Enfermagem 

A equipe deverá acompanhar o quadro do paciente durante         
todo o trajeto. 
Comunicar à Central de Regulação qualquer alteração no        
quadro do paciente e solicitar apoio quando necessário. 
 

14. 
Realizar o  
registro do  
atendimento 

Médico, enfermeiro  
e Técnico de   
Enfermagem 

Registrar todo o atendimento realizado em impresso próprio        
POP 01 (Sistematização da assistência de enfermagem),       
RG 01 (Registro de atendimento de suporte avançado de         
vida), RG 02 (Sistematização da assistência de       
enfermagem), RG 03 (Registro de atendimento da equipe        
de suporte básico). 
 

15. Chegar ao  
destino Condutor 

O condutor anunciará a chegada ao local utilizando IT 12          
(Comunicação via rádio). 
 

16. Descer da viatura Equipe 

Fechar sondas, drenos e infusão de soluções venosas,        
quando possível; 
Soltar os cabos de monitorização (saturação de oxigênio e         
ECG); 
Transferir a oferta de oxigênio para a bala de transporte; 
Orientar ao acompanhante a fazer a ficha de atendimento na          
recepção da unidade de destino. 
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17. 
Passar o caso na    
unidade de  
referência 

Médico ou Enfermeiro   
ou Técnico de   
Enfermagem 

Proceder conforme a IT 16 (Passagem do caso do         
paciente no destino). 

18. 
Organizar a viatura   
para a próxima   
ocorrência. 

Equipe 

Proceder à limpeza da viatura e reposição de materiais         
conforme as IT 03 (Reposição de Material da Viatura), IT          
05 e 06 (Limpeza concorrente e/ou terminal da viatura), IT          
07 (Troca de materiais contaminados), IT 09 (Limpeza e         
desinfecção de artigos). 

Preparado por: 
Enfermeiros SAMU 

ABR/2013 

Revisado por: 
Colegiado e Supervisão SAMU 

DEZ/2018 

Aprovado por:Serviço de 
Enfermagem 

  
Contato: colegiadosamucg@gmail.com 
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