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INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA O MÉDICO REGULADOR DAS
URGÊNCIAS

A Portaria GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), institui o Regulamento Técnico dos Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência que estabelece os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência dos componentes da Rede de Atenção às Urgências como:
✓
✓

normas e critérios de funcionamento;
Classificação e cadastramento de serviços;
Elaboração dos Planos Estaduais de Atendimento às Urgências e Emergências:

➢ Regulação Médica das Urgências e Emergências;
➢ atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar móvel;
➢ atendimento hospitalar, transporte inter-hospitalar e ainda;
➢ A criação de Núcleos de Educação em Urgências e proposição de grades curriculares para capacitação de
recursos humanos da área;
Da disposição do Componente SAMU, a Portaria GM/MS nº 1600/2011 (BRASIL, 2011), institui
a Política Nacional às Urgências, constituindo os componentes da Rede de Atenção às Urgências que são:
➢ Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;
➢ Atenção Básica em Saúde;
➢ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das
Urgências;
➢ Sala de Estabilização;
➢ Força Nacional de Saúde do SUS;
➢ Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas;
➢ Hospitalar; e
➢ Atenção Domiciliar.

1. CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A central de Regulação da Urgência e Emergência realiza os atendimentos pré-hospitalar de
urgência, sendo uma porta de acesso no Sistema Estadual de Urgência para o cidadão e componentes
(serviços) da Rede de Atenção às Urgências de todo o Estado.
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A Central de Regulação às Urgências, sendo partícipe do Complexo Regulador1, realiza também
transferências de pacientes graves, em articulação e consonância com a CERINTER, disposto na Portaria
641/ 2020 e deliberação 35/CIB/20212 181/CIB/20213.
A Central de Regulação às Urgências possui um papel de garantir o acesso aos serviços de saúde de
forma adequada, estando em conformidade com os princípios do SUS, de equidade e integralidade.
De Acordo com o Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução CFM n.° 1.451, de 10/3/1995
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995), temos:
Urgência: ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador
necessita de assistência médica imediata.
Emergência: constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente
de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
O grau de urgência é diretamente proporcional à gravidade, à quantidade de recursos necessários para
atender o caso e à pressão social presente na cena do atendimento e inversamente proporcional ao tempo
necessário para iniciar o tratamento.

U = G* A* V*
T*
U

- Grau de urgência

G

- Gravidade do caso

T

- Tempo para iniciar o tratamento

A

- Atenção: recursos necessários para o tratamento

V

- Valor social que envolve o caso

1.1 Gravidade:
É perfeitamente possível quantificar a gravidade do caso pelo telefone, por meio de
perguntas objetivas dirigidas diretamente ao paciente ou à pessoa que ligou solicitando ajuda,
utilizando uma semiologia que será definida e abordada nos protocolos específicos. Mais fácil
ainda é quantificar as urgências nas transferências inter hospitalares, quando o contato telefônico
é feito diretamente entre médicos.

1.. art. 5o, PRT MS/GM 1.559, de 1 de agosto de 2008; PRT GM/MS
2 . Art. 1º. Reorganizar os fluxos regulatórios e assistenciais entre os serviços de saúde com diferentes densidades
tecnológicas em todas as regiões do Estado de Santa Catarina buscando o melhor recurso disponível aos pacientes
acometidos pela COVID-19;
3. Art. 1º. A Central Estadual de Transferências Inter Hospitalares (CERINTER), fará o acionamento dos dispositivos:
ambulância da Inter hospitalar (nos serviços implantados), ambulâncias do SAMU por intermédio da Central de
Regulação das Urgências ou aeromédico (asa fixa) nas transferências de pacientes para leito de UTI Adulto,
Pediátrico e Neonatal;
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1.2 Tempo:
Tratamos aqui de utilizar o conhecimento dos intervalos de tempo aceitáveis entre o início
dos sintomas e o início do tratamento. Quanto menor o tempo exigido, maior a urgência. Nas
transferências inter hospitalares, com o atendimento inicial já realizado, esta avaliação deve ser
mais cuidadosa, para evitar precipitações.
1.3 Atenção:
Quanto maior for a necessidade de recursos envolvidos no atendimento inicial e no
tratamento definitivo, maior será a urgência. Este subfator é o que mais influi na decisão de
transferir o paciente.
1.4 Valor Social:
A pressão social que envolve o atendimento inicial pode muitas vezes justificar o aumento
do grau de urgência de um caso simples. Este fator não pode ser negligenciado, pois muitas vezes
uma comoção social no local do atendimento pode dificultar a prestação de socorro. É de pouca
influência, porém, nas transferências inter hospitalares.
1.5 Classificação das Urgências em Níveis:
Com o objetivo de facilitar o estabelecimento de prioridades entre os diferentes casos de
urgência, podemos didaticamente classificá-las da seguinte forma:
Nível 1: Emergência ou Urgência de prioridade absoluta.
Casos em que haja risco imediato de vida e/ou a existência de risco de perda funcional grave,
imediato ou secundário.
Nível 2: Urgência de prioridade moderada
Compreende os casos em que há necessidade de atendimento médico, não necessariamente de
imediato, mas dentro de poucas horas.
Nível 3: Urgência de prioridade baixa
Casos em que há necessidade de uma avaliação médica, mas não há risco de vida ou de perda de
funções, podendo aguardar várias horas.
Nível 4: Urgência de prioridade mínima
Compreendem as situações em que o médico regulador pode proceder a conselhos por telefone,
orientar sobre o uso de medicamentos, cuidados gerais e outros encaminhamentos.
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2. PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A CENTRAL DE REGULAÇÃO ÀS URGÊNCIAS

2.1

Médico Regulador: profissional que, com base nas informações colhidas dos usuários que
acionam a Central de Regulação Médica, é responsável pelo gerenciamento, definição e operacionalização
dos meios disponíveis e necessários para responder às solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos e
da faculdade de arbitrar sobre equipamentos de saúde do sistema necessários ao adequado atendimento a
solicitação.

2.2

Técnico em Atividades de Regulação Médica: atender solicitações telefônicas da população;
anotar informações colhidas do solicitante, devendo anotar dados básicos sobre o chamado (localização,
identificação do solicitante, natureza da ocorrência) e prestar informações gerais. Sua atuação é
supervisionada diretamente e permanentemente pelo médico regulador.
2.3
Rádio Operador: operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais de Regulação;
exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; manter
a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; conhecer a
malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço de atendimento préhospitalar móvel.

COMO FUNCIONA

TARM

Médico Regulador

Anotar dados básicos sobre
o chamado (localização,
identificação do solicitante,
natureza da ocorrência).

Discernir o grau presumido de urgência e prioridade de
cada caso, segundo as informações disponíveis,
fazendo ainda o enlace entre os diversos níveis
assistenciais do sistema, visando dar a melhor resposta
possível para necessidades dos pacientes.

Um conselho médico, não
necessariamente informar que não
tem ambulância, e sim, orientar de
que forma o solicitante poderá
suprir sua necessidade de socorro.

Rádio Operador
Aciona a equipe da ambulância e
operacionaliza
o
sistema
de
radiocomunicação e telefonia nas
Centrais de Regulação; exercer o
controle operacional da frota de
veículos do sistema de atendimento
pré-hospitalar móvel; manter a equipe
de regulação atualizada a respeito da
situação operacional de cada veículo
da frota;

Envio de equipe de atendimento ao
local da ocorrência, ou ainda o
acionamento de múltiplos meios,
como resgate e segurança pública.

Para os encaminhamentos dos pacientes, quando necessário as portas de referências, segue em anexo a
GRADE DE REFERÊNCIA DA ALTA COMPLEXIDADE.
Vale Lembrar: A grade disponibilizada está em fase de elaboração e a posteriori, aprovação da CIB.
Outra ferramenta de trabalho é o http://sgsweknow.saude.sc.gov.br/#/login/ para visualização das portas
de emergência, capacidade instalada e seu volume de atendimento durante o acesso. A senha de acesso
de cada central encontra-se com o Coordenador Médico Estadual da sua central.
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3. SISTEMA DE CHAMADA E RECEITUÁRIO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL
NA CENTRAL DE REGULAÇÃO ÀS URGÊNCIAS

Consiste em software específico de regulação, caracterizado por conter todas as informações
da ocorrência, sendo gerado número único de prontuário a cada chamado;
O Sistema de Informação a Saúde – Sistema de Chamada possui campos específicos para
registros de identificação do usuário, localização geográfica e condutas médicas adotadas, bem
como registro da avaliação por telemedicina, concomitantemente associado o prontuário físico ao
sistema de gravação dos áudios da regulação.
Cada profissional possui login e senha de acesso de uso individual ao sistema de regulação,
TARM, Médico Regulador e RO.
➢ Para acessar o sistema de chamada deve-se visualizar por meio do Manual de suporte SAMU
192 em anexo.
➢ Além do Sistema de chamada, as Centrais possuem um sistema de gravação de todas as ligações que
são vinculadas ao 192, ou seja, a partir do momento que a ligação é recebida pelo TARM conta-se a
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gravação que faz parte da ferramenta de trabalho, fazendo parte do prontuário do paciente quando
solicitado, conforme Portaria de consolidação nº 03 de 28 de setembro de 20174;
➢ Não é permitido, via rádio, a divulgação do caso clínico detalhado do paciente, como também o nome do
paciente. Todos os casos devem ser repassados para o médico regulador por um canal de comunicação
gravada, da mesma forma o médico regulador para a equipe quanto aos procedimentos que precisam ser
realizados no paciente5.

3.1 Receituário de Medicamentos Controlados no Sistema de Chamada:
O receituário de controle especial é de suma importância para os farmacêuticos das Unidades de
Suporte Básico, visto que são necessários os receituários para reposição dos medicamentos.
O sistema envia automaticamente o receituário de controle especial quando o médico regulador
prescreve tais medicamentos, porém, para tanto é necessário utilizar corretamente o sistema.
ATENÇÃO!!! O Receituário de controle especiais que está disponível no sistema de chamada são
para prescrição a unidade de suporte básico – USB, devendo ser preenchida conforme disposto nos
campos necessário. Sendo de suma importância o NOME COMPLETO DO PACIENTE.6

4

g) sistema de gravação digital contínua para registro de toda a comunicação efetuada por telefone e rádio, com acesso protegido, permitido apenas às

pessoas autorizadas pela Coordenação do Serviço; e
5

Manual de condutas e procedimentos operacionais SAMU SC – Deliberação 176/CIB/2021.

6

Portaria GM/MS 344/98 - Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
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Paulo Teixeira

3.2 Prescrever os procedimentos e medicamentos necessários, respeitando as normativas sobre a prescrição
de medicamentos e sobre aspectos éticos a serem seguidos, se atentando na obrigatoriedade das
informações completas.
3.3 Preencher receituário eletrônico ao prescrever medicamento sujeito a controle especial, a uma USB,
antes do fechamento da ocorrência, e seguir o passo a passo correto antes do fechamento da ocorrência,
para que a receita seja gerada, e no mesmo momento enviada ao farmacêutico do município.
4.

CENTRAIS DE REGULAÇÃO EM SANTA CATARINA

Em Santa Catarina as Centrais de Regulação às Urgências são divididas por 08 (oito) macrorregiões,
sendo estas:
➢
Central da Grande Florianópolis – Florianópolis;
➢
Central do Sul - Criciúma;
➢
Central do Vale do Itajaí – Blumenau;
➢
Central da Foz do Itajaí – Baln. Camboriú;
➢
Central do Planalto Serrano – Lages;
➢
Central do Meio Oeste – Joaçaba;
➢
Central do Extremo Oeste – Chapecó;
➢
Central do Norte-Nordeste – Joinville;
*O Atendimento Pré-hospitalar e transporte inter hospitalar possuem cobertura de 100% do território
catarinense, por meio do 192.

Deliberação CIB/501/2014 retificada em 2016
Instrução Normativa DIV/SC 004/2012
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5. SAMU EM SANTA CATARINA
O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço de saúde, instituído pelo
Governo Federal, Ministério da Saúde, desenvolvido pela Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina,
em parceria com o COSEMS, por meio das Secretarias Municipais de Saúde, em conformidade com a
Deliberação 010/CIB/2004.
Sendo um componente da Rede de Atenção às Urgências é responsável pelo pré hospitalar móvel,
buscando chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica,
cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas), que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à
morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde
devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde.
Conforme exposto no início da Cartilha, as unidades abaixo citadas possuem pactuações
administrativas e técnicas quando ao seu funcionamento territorial, sendo as unidades de suporte avançado
terrestres administradas pela Secretaria de Estado da Saúde, as unidades de suporte básico administradas
em parcerias com os municípios de abrangência de cada unidade, por fim, as aeronaves , asa fixas e rotativas
são administradas pelo Estado, por meio do Termo de Cooperação Técnica 2016TN002175 entre a
Secretaria de Estado da Saúde e Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, onde a SES disponibiliza
profissionais qualificados (médico e enfermeiros), bem como os equipamentos e materiais da área da saúde
e descentralização de recursos para aquisição de aeronaves, manutenção e combustível; o CBMSC
disponibiliza recursos humanos (piloto, tripulante e efetivo para apoio solo).
Para os Atendimentos Pré-hospitalar as unidades de suporte básico e avançado – terrestre e aéreo (asa
rotativa) são acionadas e submetidas a decisão da Central de Regulação as Urgências – Médico
Regulador.

5.1 Ambulância e Tripulação Disponíveis para Acionamento
5.1 Tipo B – Ambulância de Suporte Básico de vida, unidade medicalizada tripulada por técnico em
enfermagem e condutor socorrista.

5.2 Tipo D – Ambulância de Suporte avançado, unidade medicalizada configurada como UTI Móvel,
tripulada por médico intervencionista, enfermeiro intervencionista e condutor socorrista

5.3 Tipo E – Aeronave de asa fixa ou rotativa, unidade medicalizada tripulada por médico
intervencionista, enfermeiro intervencionista e demais tripulação de vôo de acordo com cada
configuração, utilizadas sejam para intervenção ou transporte de pacientes.

5.4 As unidades disponíveis no Estado estão tabelas no anexo 01.
Para os Atendimentos Pré-hospitalar que necessitarem de aeromédico, a Central de Regulação às
Urgências solicita ao Arcanjo – ASA ROTATIVA o deslocamento
O acionamento do ASA FIXA – avião serão acionados pela CERINTER, considerando o transporte
adequado, quando necessário para transporte/transferências com longa distância.
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QUAL CENTRAL DE REGULAÇÃO QUE ACIONA O SAMU?
A Central de Regulação às Urgências, mais conhecida como Central do SAMU.

PODEMOS CHAMAR DE ATENDIMENTO PRÉ -HOSPITALAR MÓVEL PRIMÁRIO QUANDO:

O pedido de socorro for oriundo de um CIDADÃO;

PODEMOS CHAMAR DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL SECUNDÁRIO
QUANDO:

O pedido de socorro for oriundo de UM SERVIÇO DE SAÚDE, que já tenha recebido
o primeiro atendimento, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior
complexidade, unidade hospitalar referenciado para a continuidade do tratamento.

QUEM SÃO ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE:
➢
➢
➢

Unidades hospitalares que não possuem serviços de apoio a diagnóstico;
Atenção Primária de Saúde (APS) ou Posto de Saúde;
Toda a Rede de Atenção à Saúde (unidade de saúde com sala de estabilização, UPA,
PA, atenção domiciliar, etc);

6. VAGA ZERO
De acordo com a Portaria 2048, cap. II, item 1, subitem 1.2 decorre como extrai-se:
“O médico regulador de urgências regulará as portas de urgência, considerando o acesso a leitos como
uma segunda etapa que envolverá a regulação médica das transferências inter hospitalares, bem como
das internações;” (grifo nosso).
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Sendo um recurso essencial para garantir o acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou
sofrimento intenso, devendo ser considerada com situação de exceção e não uma prática cotidiana na
atenção às Urgências.7
Nos atendimentos pré-hospitalar primário e secundário, o médico regulador das urgências deve
decidir os destinos hospitalares de acordo com base na planilha de hierarquias pactuadas e disponíveis
(grade de referência), conforme extrai-se:
decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de leitos vagos como
argumento para não direcionar os pacientes para a melhor hierarquia disponível em
termos de serviços de atenção de urgências, ou seja, garantir o atendimento nas
urgências, mesmo nas situações em que inexistam leitos vagos para a internação de
pacientes (a chamada “vaga zero” para internação). Deverá decidir o destino do
paciente baseado na planilha de hierarquias pactuada e disponível para a região e nas
informações periodicamente atualizadas sobre as condições de atendimento nos serviços
de urgência, exercendo as prerrogativas de sua autoridade para alocar os pacientes dentro
do sistema regional, comunicando sua decisão aos médicos assistentes das portas de
urgência; (Grifo nosso).8

➢ Ao Médico receptor fica estabelecida pela regulamentação da portaria GM/MS 2.048/2002, item 3.4,
parte C, acatar a determinação do médico regulador sobre o encaminhamento dos pacientes que
necessitem de avaliação ou qualquer outro recurso especializado existente na unidade,
independentemente da existência de leitos vagos ou não – conceito de “vaga zero”;

7.

TRANSFERÊNCIAS INTER HOSPITALARES

O transporte/transferências inter hospitalar deve acontecer dentro dos princípios do SUS,
universalidade, atenção integral e equidade de acesso, de acordo com as diretrizes do SUS de caráter
regionalizado e hierarquizado.
Em Santa Catarina o transporte é realizado por aéreo, terrestre, de acordo com as condições
geográficas de cada região, observando-se as distâncias e vias de acesso, como a existências de estradas,
aeroportos, helipontos, bem como a condição clínica de cada paciente.
O transporte inter hospitalar, em qualquer de suas modalidades, de acordo com 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 2.048, 05 de novembro de 2002.
7.1 Dos pacientes graves entre unidades hospitalares:
7.1.1 Todos os profissionais que compõem o SAMU devem respeitar a classificação de risco e o código
definida pela Central de Regulação de Urgências e Emergências em consonância com a prioridade

7

Resolução CFM nº 2.079/14.

8

Portaria 2.048, 05 de novembro de 2005, cap. VI subitem 3.2, parte b.
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definida pela Central Estadual de Regulação de Transferências inter hospitalar – CERINTER para
as unidades de suporte avançado de vida - terrestre e aéreo.
7.1.2 Gerenciar os pedidos de transferências inter hospitalares recebidos pela Central de Regulação de
Internações Hospitalares – CERINTER e acionar os recursos adequados e disponíveis, considerando a
ordem de prioridades de atendimento pré-hospitalar primário e secundário.

VAMOS IDENTIFICAR NO FLUXOGRAMA COMO FUNCIONA:
Quando solicitado, conforme
necessidade apresentada do
transporte
com
longas
distâncias, teve-se de realizar
interceptação com o SAMU ou
vice-versa.

Para os transportes/transferências de pacientes graves, conforme Deliberação 181/CIB/21 é da seguinte
forma:
A CERINTER realiza a regulação dos leitos de UTI (busca de leitos) e caso não tenha a ambulância Inter
hospitalar disponível, a CERINTER solicitará a Central de Regulação das Urgências – Médico Regulador o
acionamento do SAMU, este gerenciado pela Central de Regulação às Urgências, considerando a ordem
de prioridades de atendimento pré-hospitalar primário e secundário.
Ao Médico Regulador da Urgência:
Não será necessário a avaliação regulatória para as transferências solicitadas pela CERINTER, pois já
são reguladas pela CERINTER. Cabe a Central de Urgência, por meio do Médico Regulador o
acionamento do transporte terrestre.
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8.

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
➢ Serviços vinculados a Superintendência de Urgência e Emergência
➢ Organização de processo de trabalho e operacionalização

Superintendência de Urgência e Emergência
Ten. Cel Losso

Diretoria do APH Móvel

Diretoria do APH Fixo

Juliana Brasil

Deyse Hames

SAMU e ambulância Interhospitalar

UPA, PA, Sala de estabilização e
Emergência hospitalar

Coordenação da RUE
Estadual

Luiz Carlos Mariano

9. SERVIÇO AEROMÉDICO
O Serviço aeromédico de Santa Catarina é uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar,
atualmente possuímos em operação duas aeronaves de asa rotativa baseadas nas cidades de
Florianópolis e Blumenau (Arcanjos 01 e 03), outras duas aeronaves de asa fixa estão baseadas em
Florianópolis.
As aeronaves de asa rotativa são reguladas pela Central do SAMU e atuam no atendimento
primário as Urgências e de forma secundária nos apoios a transporte de pacientes e insumos
quando necessário, além do transporte de órgãos para transplante e missões procedentes das
atividades do Bombeiro Militar.
9.1

Horário de Funcionamento: 7 dias por semana, Das 07:00 hs ao pôr do sol aeronáutico.
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10.

SERVIÇO SC INTER HOSPITALAR

O Serviço SC INTER-HOSPITALAR é um serviço de saúde, instituído pela Secretaria de Estado da
Saúde para realizar as transferências de pacientes entre unidades hospitalares da Rede Pública, descrito pela
Portaria SES 641 de 26 de agosto de 2020 com os fluxos estabelecidos pelas responsáveis
superintendências, que são: Superintendência de Urgência e Emergência e Superintendência de Serviços
Especializados e Regulação/SES, por meio de nota técnica e deliberações da CIB.
10.1 Horário de Funcionamento: 12h dia, 7 dias por semana, das 07:00 às 19:00.
CERINTER
Superintendência de Serviços
Especializados e Regulação.

SCIH 04
- Lages

Futura SCIH em Araranguá

SCIH 01 Joinville

aciona

SCIH 03
- Fpolis

SCIH 02 Chapecó

Futura SCIH em Joaçaba
Futura SCIH em Blumenau
ATENÇÃO: A lei 17.700, DE 16 DE JANEIRO DE 2019 QUE ESTABELECE normas para o
encaminhamento de pacientes pelas equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após atendimento emergencial, para
os hospitais privados deverá ser executada pelo médico regulador nos casos de ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR PRIMÁRIO. Não sendo o caso de transporte/transferências para unidades particulares.
Para regulamentação da lei, segue em anexo o Decreto 673, de 29 de julho de 2020, como também a grade de
referencia pactuados durante regulamentação pelo Decreto citado, que serão atualizadas no ano de 2022, junto
com a nota técnica de atualizações do fluxo interno (central).
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
O contato telefônico com o SAMU 192 é a porta de entrada no sistema de urgência para todos os
usuários que solicitam ajuda relacionada aos agravos à saúde.
Assim sendo, neste momento deverão ser transmitidos ao solicitante segurança, confiança e,
acima de tudo, acolhimento com humanização.
Após o registro do chamado e identificação do caso, realizados pelo TARM, o médico deve
proceder à regulação médica da solicitação. A caracterização do caso, assim como a resposta adequada à
solicitação, dependerá da habilidade do médico regulador em conduzir o interrogatório e julgar as
informações obtidas do solicitante.
• Pesquisar sobre a presença, ausência e qualidade dos movimentos respiratórios: para obter estas

informações, em se tratando de solicitante leigo, poderá ser necessário orientá-lo sobre como proceder, por
exemplo, pedindo-lhe que observe se o peito (tórax) ou barriga do paciente se movimentam, se sai ar do
seu nariz, etc. Também pode ser útil a observação da coloração das pontas dos dedos, das unhas ou do
lábio;
• Pesquisar sobre a presença ou ausência de pulso: orientar a pesquisa de batimentos na região do pulso ou
pescoço, presença de sudorese e/ou temperatura da pele;
• Pesquisar o nível de consciência: verificar se o paciente responde ou não a estímulos verbais e/ou a
estímulos dolorosos, etc. Tomemos um outro exemplo: um solicitante relata ao telefone que seu familiar
está “desmaiado”. Tentaremos então investigar alguns sinais, perguntando ao solicitante se o paciente tem
movimentos respiratórios, se é possível sentir seu pulso, se responde a estímulo doloroso, etc. Caso todas
as respostas sejam negativas, pode-se ter o diagnóstico de uma parada cardiorrespiratória.
É de competência do médico regulador avaliar qual o melhor recurso para o paciente, ou seja, sua
decisão poderá ser a de orientar o solicitante a procurar uma unidade de saúde ou, nos casos necessários,
enviar ao local uma Unidade de Suporte Básico de vida (USB), com auxiliar de enfermagem/técnico em
enfermagem e condutor socorrista, ou uma Unidade de Suporte Avançado de vida (USA), a UTI móvel,
com médico e enfermeiro e motorista-socorrista.
O médico regulador COM A RESPONSABILIZAÇÃO SANITÁRIA, comunica às unidades de
saúde pertencentes à grade de referência e contrarreferência hierarquizada e pactuada sobre a chegada dos
pacientes, a fim de otimizar os recursos necessários para garantir o atendimento mais adequado. Tendo o
papel também de monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de saúde habilitado
(médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem), por profissional da área de
segurança ou bombeiro militar (no limite das competências desses profissionais) ou ainda por leigo que se
encontre no local da situação de urgência; Regular as portas de urgência, considerando o acesso a leitos
como segunda etapa que envolverá as Centrais de Regulação de Internação Hospitalares.
Na Educação Permanente em Saúde é o marco conceitual, uma concepção de trabalho no SUS como
aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos. Os atores do cotidiano são os principais
detentores da tomada de decisão sobre acolher, respeitar, ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade.
Deste modo, conforme Regimento Institucional do SAMU, todos os profissionais atuantes nos
serviços vinculados a Urgência e Emergência deverão passar continuamente por capacitações e atualizações
de fluxos e procedimentos assistenciais e operacionais.
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