
                                                                                                                                                                          Página 1 / 3 
 

          

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
Secretaria de Saúde 

 
Norma de Procedimento 

SSP – NP 
04 

 

 

 

 

 

Assunto:  
TRANSPORTE DE PACIENTES 

 

 

 

Versão: 1 Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  
 08/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 

 

 

 

Ato de Aprovação: Unidade Responsável:  
Decreto nº 6.630/2015  

  

 

 

Revisada em: Revisada por:  
08/09/2015 Gerência de Urgência e Emergência - SESA 

 

 

 

Anexos: 
Anexo I – Fluxograma I 
Anexo II – Fluxograma II 
Anexo III – Fluxograma III 
 

 

Aprovação:  

      

 Carimbo e Assinatura da Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 

 Carimbo e Assinatura da Secretária da Controladoria Geral do Município  
 

 

 

1. Finalidade: 

Estabelecer os procedimentos para o Serviço de Transporte Sanitário de Usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) do Município de Serra. 

 

2. Abrangência: 

Todos os estabelecimentos de saúde da estrutura organizacional da SESA. 
 

3. Base Legal e Regulamentar: 

  Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 

  Lei Orgânica do Município de Serra. 

  Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

  Resoluções do Conselho Federal de Medicina – CFM nº 1.671/2003 e nº 1.672/2003. 

  Portaria GM/MS nº 2.048/2002. 

  Portaria GM/MS nº 1.010/2012. 
 

4. Conceitos: 

Central de Transporte Sanitário (CTS) – É um serviço da Prefeitura Municipal de Serra, com objetivo de 
atender aos munícipes de Serra, cuja característica principal é a remoção em caráter eletivo para usuários 
em tratamento de saúde pelo SUS. 

Transporte Eletivo – É o transporte de caráter ambulatorial programado e com agendamento prévio, 
podendo ser para tratamento contínuo ou esporádico. 

Transporte de Urgência de Básica – É a remoção de usuários do SUS em caráter de urgência de baixa 
gravidade/complexidade originada pelos Estabelecimentos de Saúde do município de Serra para 
encaminhamento às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e/ou Maternidade, através das unidades de 
Suporte Básico. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.991-1973?OpenDocument
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Transporte de Alta Hospitalar – É o transporte de caráter ambulatorial programado e com agendamento 
prévio para usuários do SUS, munícipes de Serra, de alta hospitalar. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete à SESA controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento; 

Compete à Gerência de Urgência e Emergência fiscalizar a execução dos procedimentos realizados na 
presente Norma de Procedimento; 

Compete à Superintendência de Atenção à Saúde revisar sempre que necessário a Norma de 
Procedimento. 

 

6. Procedimentos: 

Transporte Eletivo: Solicitação e Atendimento 

6.1 – Usuário do SUS – Munícipe de Serra  

6.1.1 O usuário acessa a Central de Transporte Sanitário (CTS) através do 0800 0812 192 e solicita 
o agendamento do transporte eletivo, com no mínimo 72 horas de antecedência, de segunda a 
sexta-feira. 

6.2 – Equipe da Central de Transporte Sanitário (CTS), composta por um condutor e um 
enfermeiro 

6.2.1 Recebe e avalia a solicitação; 

6.2.2 Define o tipo de transporte mais adequado para atender ao usuário (van ou veículo de suporte 
básico); 

6.2.3 De acordo com a disponibilidade para o dia e horário da solicitação, realiza o agendamento. 

6.3 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte Sanitário 

6.3.1 Equipe de motorista e auxiliar de enfermagem recebe os agendamentos autorizados e 
programa o atendimento organizando as equipes e veículos; 

6.3.2 Preenche formulário próprio do serviço, com a saída e retorno do atendimento; 

6.3.3 Após o atendimento, a equipe responsável devolve o formulário devidamente preenchido e 
assinado pela equipe. 

6.3.3.1 Havendo alguma intercorrência com o paciente no atendimento, a equipe responsável 
entra em contato, via rádio ou telefone, com o médico regulador via CTS para as devidas 
providências.  

Transporte de Urgência Básica: Solicitação e Atendimento 

6.4 – Unidades de Saúde 

6.4.1 Faz o primeiro atendimento ao usuário em urgência básica. Após, avalia e solicita a remoção 
junto a CTS do usuário em caráter de urgência de baixa gravidade/complexidade, através do 
profissional de saúde da unidade (médico ou enfermeiro). 

6.5 – Equipe da CTS 

6.5.1 A regulação do atendimento se faz através do profissional médico da CTS. 

6.5.2 Envia veículo de suporte básico para atender a solicitação, de acordo com a disponibilidade de 
veículo. 

6.6 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte  

6.6.1 Recebe a autorização da CTS e realiza o atendimento de imediato, organizando a equipe e o 
veículo de Suporte Básico; 

6.6.2 Realiza o atendimento e preenche a ficha de atendimento; 

6.6.3 Após o atendimento, a equipe responsável devolve o formulário devidamente preenchido e 
assinado pela equipe. 

6.5.3.1 Havendo alguma intercorrência com paciente no atendimento, a equipe responsável 
entra em contato, via rádio ou telefone, com o médico regulador via CTS para as devidas 



                                                                                                                                                                          Página 3 / 3 
 

providências.  

Transporte de Alta Hospitalar: Solicitação e Atendimento 

6.7 – Hospitais que atendem pelo SUS 

6.7.1 Solicita a Alta Hospitalar por intermédio do assistente social, com os dados pessoais, clínicos 
do usuário e a alta hospitalar;  

6.7.2 Entra em contato com a equipe da CTS, por telefone, para fazer o agendamento de alta 
hospitalar. 

6.8 – Equipe da CTS 

6.8.1 Realiza a análise da solicitação para posterior autorização do atendimento e havendo dúvida, 
faz contato com o Hospital solicitante (onde o paciente está internado) para esclarecimentos ou 
complementação das informações clínicas do usuário; 

6.8.1.1 Caso seja autorizado o atendimento, a CTS comunica ao Hospital solicitante e envia 
equipe com veículo de suporte básico ao local; 

6.8.1.2 Caso não seja autorizado o atendimento, a CTS justifica ao Hospital solicitante o motivo 
do não atendimento. 

6.9 – Equipe Responsável pela Efetivação do Transporte  

6.9.1 Recebe a autorização da CTS e realiza o atendimento de imediato, organizando a equipe e o 
veículo de Suporte Básico; 

6.9.2 Realiza o atendimento e preenche a ficha de atendimento; 

6.9.3 Após o atendimento, a equipe responsável devolve o formulário devidamente preenchido e 
assinado pela equipe. 

6.9.3.1 Havendo alguma intercorrência com paciente no atendimento, a equipe responsável 
entra em contato, via rádio ou telefone, com o médico regulador via CTS para as devidas 
providências.  

7. Considerações Finais: 

7.1 O Transporte de urgência básica na área de saúde pode ser realizado por veículo de suporte 
básico ou outros veículos autorizados. 

7.2 Não serão realizadas transferências inter-hospitalares e nem exames de usuários que estejam 
internados em hospitais, mesmo que estes sejam moradores do Município de Serra. 

7.3 O Transporte de Caráter Eletivo é destinado aos usuários em tratamento de saúde em serviços 
ambulatoriais do SUS, conforme suas necessidades clínicas. Os veículos utilizados para este tipo de 
transporte são vans e veículos de suporte básico. 

7.4 O Transporte Tipo A de Urgência é destinado aos usuários que não apresentam risco de vida, 
para remoções de pequena gravidade/complexidade (veículo de suporte básico). 

7.5 O Transporte para Alta Hospitalar é destinado exclusivamente aos munícipes de Serra, 
abrangendo os serviços vinculados ao SUS. 
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