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OBJETIVO: Otimizar a liberação da maca da viatura, evitando e prevenindo desfalque na frota, sobrecarga de                
serviços a outras equipes e prejuízo à população. 
RESPONSÁVEIS: Médico Regulador, Médico Intervencionista, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor 
Nº Ação Atribuição Informações complementares 

1. 

Identificar que a   
unidade de destino   
esteja com  
superlotação 

Toda a Equipe  

Verificar se a unidade de destino encontra-se sem condições         
de atendimento a vítima; 
Comunicar via rádio operação ou via telefone a lotação da          
unidade de destino. 

2. 
Comunicar médico  
regulador 

Enfermeiro da  
Central de  
Regulação 

Após receber a informação da equipe intervencionista seja        
básica ou avançada, o enfermeiro da rádio operação deverá         
comunicar o médico regulador. 

3. 
Avaliar possibilidade  
de redirecionamento Médico regulador 

O médico regulador deverá avaliar possibilidade de realizar        
uma tentativa de redirecionamento da vítima, conforme censo        
das Unidades (UPA e CRS). 
Em caso de ocorrências secundárias o destino permanecerá o         
mesmo informado pela Central de Regulação Hospitalar. 

4. 
Esgotar todas as   
chances de liberação   
da maca 

Toda a equipe 

Passar o caso do paciente à equipe do destino, e não deixar o             
paciente sozinho enquanto a equipe da instituição não assumir         
o cuidado;  
Aguardar junto ao paciente a disponibilidade da maca; 
Atuar em conjunto com o enfermeiro responsável pela        
instituição em que a maca ficou retida. 

5. 
Comunicar a Central   
de Regulação (CR) 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de  
Enfermagem 

Hospitais: Caso a mesma não seja liberada nos próximos 40          
min e não haja previsão de liberá-la, o responsável pela equipe           
deverá ligar para a equipe da rádio operação e informar a           
maca retida; 
CRS / UPA: Caso a mesma não seja liberada nos próximos 10            
min e não haja previsão de liberá-la, o responsável pela equipe           
deverá ligar para a equipe da rádio operação e informar a           
maca retida; 
A equipe da rádio operação verificará com o enfermeiro da CR           
a disponibilidade de maca reserva para substituição da maca         
retida; 
Na impossibilidade de liberação da maca o enfermeiro do         
hospital deverá ser comunicado que a maca será deixada no          
local provisoriamente e solicitar ao mesmo que comunique a         
CR quando a maca for liberada. 

6. Identificar a maca 
Enfermeiro/ 
Técnico de  
Enfermagem  

Identificar a maca com o número e o nome da viatura, e            
comunicar ao enfermeiro responsável pela instituição a qual        
viatura a maca pertence. 

7. 
Avaliar segurança do   
paciente Equipe 

Avaliar risco à segurança do paciente; 
Manter tirantes se necessário; 
Orientar equipe local quanto ao manuseio, travamento e centro         
de gravidade; 
Manter a maca desarmada sempre que possível. 

8. 
Verificar se há maca    
reserva 

Sim 
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Não 
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9. 
Buscar Maca  
Reserva Toda Equipe 

Após a autorização do enfermeiro da CR , realizar o          
deslocamento da viatura, juntamente com toda a equipe para         
resgate da maca reserva. 
Checar identificação e condições de limpeza e bom estado         
para uso; 



 

Se necessário realizar a limpeza e desinfecção da maca; 
Retornar à instituição em que a maca encontra-se retida. 

 

10. 

Trocar a maca da    
viatura pela maca   
reserva na instituição   
de destino do   
paciente 

Toda a equipe 
Trocar o paciente de maca, deixando o paciente sobre a maca           
reserva e recolhendo a maca da viatura; 
Aplicar item 7. 

11. 

Solicitar ao  
enfermeiro da  
unidade de destino   
que informe a   
liberação da maca  

Enfermeiro/ Técnico  
de Enfermagem 

Ao sair da instituição solicitar ao enfermeiro que informe a CR           
quando houver a liberação da maca. 

12. 
Comunicar 
oficialmente maca  
retida 

Enfermeiro da  
Central de  
Regulação 

No caso de maca retida na instituição de destino, seja a maca            
da viatura ou maca reserva, a equipe da rádio operação          
deverá ligar na instituição de destino uma vez a cada hora,           
buscando saber sobre a liberação da maca; 
Toda retenção de maca sem previsão de liberação deverá ser          
oficializada via e-mail (conforme anexo) e informada às         
instituições vinculadas a unidade de destino (Núcleo Interno de         
Regulação, Coordenadoria de Urgência, Regulação Hospitalar,      
Coordenação do SAMU e Conselho Regional de Medicina        
CRM ). 

13. Remanejar  equipe  
Enfermeiro da  
Central de  
Regulação  

Proceder remanejamentos conforme IT 15 (Orientações às       
equipes com maca retida). 
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ANEXO I 

 
Campo Grande/MS, _____ de______ de______. 
 
 

De: Central de Regulação Médica de Urgências SAMU-192 
 

Assunto: Informativo maca presa. 
 

 

Comunicamos que as equipes: 

1. __________________ encontrava-se com a maca retida no ____________, em atendimento a           

ocorrência Nº ______, paciente _____________desde as _______h de ___ /______/2018; 

Informamos que a falta de macas inviabiliza a realização de novos atendimentos pela equipe que               

se encontra retida, de forma que a não liberação das macas no ato de recepção do paciente implica em                   

prejuízo direto ao funcionamento do SAMU 192 Campo Grande. 

Pelo exposto solicitamos atenção especial e urgência na liberação da maca e consequentemente             

da equipe do SAMU. 

 Respeitosamente, 

 

Enf ____________________________ 

COREN MS ________ 

 

 

SAMU Regional Campo Grande/MS 
Av. Afonso Pena, nº 3547, 1º andar – Complexo Regulador. 



 

Fone: 67-3302-6305 – e-mail: samuregionalcgms@gmail.com 


