
 

 

 

 

 

DECRETO Nº. 017/2017   

DATA:   04/04/2017   
SÚMULA:  Aprova a Versão 02 Instrução Normativa nº. 

035/2012, que estabelece normas e 

procedimentos para o Transporte de Pacientes.  

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando a operacionalização do Sistema de 

Controle Interno do Município, no âmbito do Poder Executivo,  

DECRETA:  

Art. 1º. No âmbito do Poder Executivo Municipal, o 

Transporte de Pacientes obedecerá aos procedimentos estabelecidos na Instrução 

Normativa nº. 035/2012, aprovada por este decreto.  

Art. 2°. Os órgãos e entidades da administração indireta, 

como unidades executoras do Sistema de Controle Interno, sujeitam-se, no que couber, à 

referida Instrução Normativa.  

Art. 3º. Caberá à Controladoria Interna prestar os 

esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.  

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM. 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

EM, 04 DE ABRIL DE 2017. 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

     Prefeito Municipal  

 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 035/2012  

 

 

 

Versão:  

 

 

02 

Aprovação em:  04/04/2017 

Ato de aprovação:  Decreto nº. 017/2017   

Unidade Responsável:  Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde  

 

 

 

I -FINALIDADE  
A elaboração desta Instrução Normativa tem como objetivo principal a organização 

das rotinas do transporte de pacientes dentro do município, bem como do processo de 

Tratamento Fora do Domicílio - TFD, seja por ambulância, Transporte Sanitário Eletivo ou 

empresa de transporte coletivo, proporcionando aos profissionais técnicos administrativos e 

usuários do SUS, orientação mais segura e ordenada de atuação.  

 

 

II -ABRANGÊNCIA  
Ambulatórios médicos, Unidades de Saúde da Família, Centro de Saúde, ESF – 

Estratégia Saúde da Família, Central Municipal de Regulação.  

 

III – CONCEITOS  

 

1. Central de Regulação: Estrutura que compreende toda a ação meio do processo 

regulatório, ou seja, é o local que recebe as solicitações de atendimento, avalia, processa e 

agenda, garantindo o atendimento integral de forma ágil e qualificada aos usuários do 

Sistema de Saúde, a partir do conhecimento da capacidade de produção instalada nas 

unidades prestadoras de serviços.  

 

2. Tratamento Fora do Domicílio – TFD: Benefício que consiste em fornecimento 

de passagens para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS para a realização de 

atendimento médico especializado em Unidades de Saúde cadastradas/conveniadas ao SUS 

em outras cidades do Estado/País. Ao município compete às despesas com o transporte até 

outros municípios da região e para a capital do Estado. Visto que todo, serviço de 

especialidades de média e alta complexidade são realizadas pelo município e considerando  



 

 

 

que o transporte eletivo é de caráter ambulatorial programado com agendamento 

prévio para os usuários do SUS, podendo ser tratamento contínuo ou esporádico. 

 

 

 

IV -BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
Portaria SAS/MS/N° 055 de 24/02/1999; Constituição Federal, no seu artigo 198  

 

 

 

que preconiza a integralidade do atendimento à saúde; Resolução CIB Nº 041 de 05 de 

agosto de 2004.  

 

 

 

V – RESPONSABILIDADES  

 

1. Do Médico:  
• Preencher encaminhamento quando verificada a necessidade de remoção do 

paciente por meio de Ambulância. Na Solicitação deverá constar;  

 

a). o nome do paciente, local para onde deverá ser removido (se clínica, hospital, ou 

residência),  

b). o motivo da remoção, a data e a assinatura.  

 

• No caso de acompanhar o paciente até a ambulância, entregar a Solicitação ao 

motorista, ou pedir que enfermeiro, ou técnico o faça.  

• No caso de remoção de pacientes com risco de vida iminente, acompanhar o 

mesmo na ambulância, ou designar outro médico para tal, até o atendimento por outro 

médico no local de destino.  

• No caso de encaminhamento de paciente de uma Instituição para outra, registrar a 

hipótese diagnosticada, os procedimentos efetuados, exames e medicações realizadas e os 

motivos de transferência.  

• Preencher o formulário de Autorização de Procedimento Alta Complexidade 

(APAC), ou BPA-I, se verificada a necessidade de transporte de paciente por ambulância, 

de forma que conste o nome do paciente, o número do cartão SUS, os dados pessoais do 

paciente (telefone, endereço...), observações sobre o motivo de ser transportado por 

ambulância, e assinatura.  

• Emitir encaminhamento Médico para fora do Domicílio, caso esgotadas todas as 

fontes de atendimento na localidade.  

 

2. Secretário Municipal da Saúde  
• Prover recursos necessários para funcionamento do programa, sendo garantido aos 

usuários (paciente) o transporte e a Casa de Apoio.  



 

 

 

 

 

 

• Propor às respectivas Comissões Intergestores a estratégia de gestão entendida 

como: definição de responsabilidades para a autorização do TFD; estratégia de utilização 

com o estabelecimento de critérios, rotinas e fluxos, de acordo com a realidade de cada  

 

região e definição dos recursos financeiros destinados ao TFD.  

 

3. Da Central Municipal de Regulação  
• Agendar consulta junto à Gerência de TFD na Central Estadual de Regulação, 

caso seja identificada a possibilidade de tratamento no Estado.  

• Verificar o processo antes de enviar para análise do Setor de TFD - Tratamento 

Fora do Domicílio do Estado.  

• Fornecer as passagens terrestres para os pacientes (quando necessário e  

devidamente justificado), para Tratamento Fora do Domicílio.  

 

 

 

• Confirmar o agendamento para retorno, feito pelo próprio usuário, a fim de 

fornecer as passagens.  

• Acompanhar, controlar e avaliar as normas e autorizações de TFD em todo o 

Município.  

• Agendar a utilização da Casa de Apoio conveniada com o Município, caso seja 

solicitada pelo paciente.  

• Preencher Autorização de estadia na Casa de Apoio, entregando-a ao paciente.  

• Promover a conferência dos Relatórios Mensais de Utilização da Casa de Apoio, 

emitindo parecer que autoriza o pagamento das diárias devidas. 

 

4. Do Responsável pela Regulação das Ambulâncias  
• Providenciar o transporte do paciente de acordo com a solicitação constante na 

APAC ou na solicitação de transporte ambulatorial, ou Boletim de Produção Ambulatorial 

Individualizado (BPA-I), e arquivar esses documentos no Centro de Saúde. 

• Retirar os dados necessários para informações sobre o transporte de paciente em 

ambulância.  

• Designar motorista para conduzir o paciente ao local indicado na APAC ou 

BPA-I, entregando-lhe uma ficha (Relatório de Viagem) a ser preenchida por ele. Nessa 

ficha constará o nome do motorista, o nome do paciente, o motivo do transporte, a data da 

viagem, horário início da viagem, horário fim da viagem, veículo utilizado (placa), 

quilometragem da saída, quilometragem da chegada, profissional de enfermagem, se for o 

caso, nome e função do responsável pelo recebimento do paciente.  

• Manter as informações registradas no Relatório de Viagem registradas em formato 

de planilha própria, ou sistema de software, de modo a permitir o controle e 

acompanhamento das informações.  

 



 

 

 

 

 

 

5. Do Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem/ Médico  
• No caso de acompanhar o paciente até a ambulância, entregar o Encaminhamento 

do paciente ao motorista. 

• Quando necessário acompanhar o paciente até o local do encaminhamento.  

 

6. Do Motorista de Ambulância ou Veículo Municipal  
• Levar o paciente ao local indicado na Solicitação de Transporte - se urbano, ou 

APAC se intermunicipal. Ao retornar, entregar a Solicitação de Transporte junto ao setor 

responsável pelo controle dos Transportes do PA.  

• Se viagem intermunicipal, preencher Relatório de Viagem e entregá-lo ao 

responsável pelo Setor de Ambulâncias.  

 

7. Do Usuário/ Paciente  

 • Encaminhar cópia dos exames que comprovem a hipótese diagnosticada para 

serem arquivados no Centro de Saúde. 

• O Paciente ou Representante legal deverá comparecer ao Setor de TFD – 

Tratamento Fora do Domicílio, munido dos documentos citado, protocolando a solicitação 

que será enviada para análise do Setor de TFD – Tratamento Fora do Domicílio do Estado, 

que terá o prazo de 30 (trinta) dias para proferir a resposta.  

 

 

 

• É vetada a entrega de passagens para pessoas que não sejam ou o próprio paciente, 

ou o seu representante legal.  

• Em caso de retorno, comparecer no Setor de TFD – Tratamento Fora do 

Domicílio, com no mínimo 72 horas de antecedência da data da viagem, levando o 

comprovante do agendamento.  

• Usuários do TFD – Tratamento Fora do Domicílio Interestadual, poderão 

comparecer no setor de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, para preenchimento da ajuda 

de custo e demais documentos necessários, com 20 (vinte) dias de antecedência do dia do 

atendimento.  

• Devolver as passagens, caso não às utilize.  

 

 

 

VI – PROCEDIMENTOS  
 

1. Do Transporte por Ambulâncias 

 

1.1 Para Clínicas, Hospitais fora do Território Municipal  

1.1.1 Verificada a necessidade de transporte de paciente por ambulância, o médico 

preenche o formulário de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), ou  



 

 

 

 

 

Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado.  

1.1.2 Na APAC, ou BPA-I deve constar o nome do paciente, o número do cartão 

SUS, os dados pessoais do paciente (telefone, endereço...), observações sobre o motivo de 

ser transportado por ambulância, e a assinatura do responsável.  

1.1.3 A APAC, ou BPA-I é entregue ao responsável pelas ambulâncias que 

providencia o transporte do paciente. Os dados constantes na APAC, ou BPA-I constituirão 

relatório a ser enviado ao Estado pelo Setor de Faturamento.  

1.1.4 Tais informações deverão ser compiladas em planilha própria, ou sistema de 

software, de modo a permitir fácil visualização e comparação dos dados dos relatórios de 

viagem. Nessa planilha constará também a patologia do paciente transportado, cuja 

informação será extraída da APAC, ou BPA-I.  

1.1.5 Se em caso de alta médica for reconhecida a necessidade de transporte em 

ambulância, poderá ser solicitado via fax contendo o timbre da Instituição e devidamente 

assinado por profissional a ela ligado.  

 

2. Do Transporte para Tratamento Fora do Domicílio  

 

2.1 Do Pré TFD  

2.1.1 Depois de realizada consulta no Centro de Saúde ou ESF, caso não tenha sido 

resolvido o problema o paciente é encaminhando ao especialista necessário.  

2.1.2 O médico preenche Guia de Referência com os dados do paciente solicitando 

que seja realizada consulta com o especialista em questão.  

2.1.3 O Centro de Saúde, agenda junto a Central Municipal de Regulação, que 

indica local, dia e hora da consulta. E de posse dessas informações comunica o paciente.  

 

 

2.2 Do TFD Intermunicipal  

 

 

 

2.2.1 A solicitação de TFD – Tratamento Fora do Domicilio, iniciará após avaliação 

do médico do SUS – Sistema Único de Saúde, que emitirá um Laudo Médico de TFD 

quando esgotadas as possibilidades de atendimento em âmbito municipal. Caso não haja a 

especialidade no serviço municipal, a TFD será preenchida pelo Médico do ESF, ou médico 

regulador. 

2.2.2 A necessidade de acompanhante deverá ser devidamente justificada no pedido 

inicial pelo médico signatário do Laudo Médico, salvo os casos em que o paciente seja 

menor de idade, ou acima de sessenta anos. 

2.2.3 Para a formalização do processo são necessários os seguintes documentos: 

 

a) Laudo Médico de TFD (original) preenchido corretamente carimbado e assinado 

pelo médico especialista, ou pelo médico do PSF (caso não haja a especialidade no serviço 

público municipal), no qual deverá ficar bem caracterizada a problemática do usuário. 



 

 

 

 

 

 

b) Cópia de documentos pessoais do usuário, caso seja menor, a apresentação da 

Certidão de Nascimento. 

 

2.2.4 O agendamento da primeira consulta será realizado pela Central Municipal de 

Regulação, que comunicará o paciente. O paciente deverá comparecer junto ao Setor de 

TFD munido de documentos para retirar o comprovante do agendamento e as passagens.  

2.2.5 O TFD só poderá ser autorizado quando houver garantia de atendimento no 

órgão de destino com data e horário definido previamente.  

2.2.6 As passagens deverão estar disponibilizadas ao usuário no prazo de 72 (setenta 

e duas) horas da data da viagem.  

2.2.7 As passagens terrestres serão liberadas a ida e a volta conforme itinerário, 

ficando sob responsabilidade do usuário o agendamento na empresa.  

2.2.8 De posse da passagem, dos documentos pessoais e Laudo Médico, o paciente 

dirige-se à cidade que deverá ocorrer o tratamento.  

2.2.9 Ao término do tratamento Fora de Domicílio realizado em outro Município, 

ou toda vez que houver necessidade de retorno, deverá o paciente apresentar o Relatório de 

Atendimento e/ou Alta, preenchido pelo médico assistente que realizou atendimento ao 

paciente.  

 

2.3. Do TFD Interestadual  
2.3.1 Quando identificado pela Central Estadual de Regulação, em Cuiabá, que não 

há o tratamento solicitado no Estado, ou seja, esgotadas todas as fontes na Unidade de 

Referência do Estado, o Médico Regulador da CER/SUS emitirá o parecer técnico, 

confirmando que o procedimento não existe na rede SUS/MT. Encaminhando para o setor 

do TFD na Central Estadual de Regulação onde seguirá o seu trâmite normal, ensejando 

procura por tratamento na Referência da Rede Nacional.  

 

 

2.4. Da Necessidade de Retorno  
2.4.1 O retorno de consulta deve ser agendado pelo próprio usuário na instituição de 

tratamento, com apresentação do Relatório/Contra Referência.  

2.4.2 Fica sob responsabilidade do setor de TFD a confirmação desse agendamento 

para posterior liberação de passagens.  

 

 

 

2.5 Da Hospedagem em Casas de Apoio  

2.5.1 Caso o paciente necessite ficar alguns dias na cidade em que será realizado o 

tratamento, e que por isso, queira ficar hospedado na Casa de Apoio designada pela 

Prefeitura, deverá solicitar junto ao Setor de TFD, a hospedagem na Casa de Apoio.  

2.5.2 O Setor de TFD deverá agendar a utilização da Casa de Apoio. Caso haja 

disponibilidade de leitos, a quantidade de dias a ser liberada dependerá do procedimento  



 

 

 

 

 

 

médico a ser realizado.  

2.5.3 O paciente leva consigo a Autorização obtida na Central de Regulação – Setor 

de TFD, para dar entrada na Casa de Apoio.  

2.5.4 A Administração da Casa de Apoio deve encaminhar para a Central de 

Regulação Municipal de Santa Carmem, relatórios mensais evidenciando a utilização da 

casa por munícipes Santa Carmenses. Nesses relatórios devem conter o nome do usuário, a 

data da entrada e a data da saída.  

2.5.5 A Central de Regulação Municipal promove a conferência do relatório, emite 

parecer e autoriza o devido pagamento do convênio para a Casa de Apoio.  

 

 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1. A Gerência do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) está vinculada a Central 

Estadual de Regulação (CER).  

2. A referência de pacientes a serem atendidos pelo TFD deve ser explicitada na 

Programação Pactuada e Integrada -PPI de cada município.  

3. Os pedidos de TFD indeferidos não serão devolvidos aos solicitantes devendo ser 

arquivados ao setor de TFD pelo período de dois anos. Findo este prazo serão 

encaminhados ao arquivo geral da SMS.  

4. Somente terão direito ao recebimento de novos benefícios de TFD (passagens) 

aqueles usuários estritamente em dia com a documentação, e demais documentos 

pertinentes solicitados pelo setor de TFD.  

5. O controle das despesas com deslocamento para pacientes será realizado de 

forma centralizada, junto a Secretaria Municipal de Saúde, que deverá organizar o controle 

do TFD, de modo a manter disponível a documentação em seus arquivos.  

6. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

Santa Carmem-MT, 04 de abril de 2017. 

 

 

 

Adenilson da Silva Gomes 

   Controlador Interno 

Ciente,  

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

      Prefeito Municipal 



 


