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                                      PARECER COREN-SP GAB Nº 001/2011 

                

                                                       

1. Do fato 

Solicitado parecer por enfermeira sobre as atribuições do Técnico de Enfermagem nas 

motolâncias. 

 

2. Da fundamentação e análise 

As motos foram integradas a frota de intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, em todo a rede SAMU 192 do país, através da Portaria nº 2.971/GM, de 8 de 

dezembro de 20081.  No site do Ministério da Saúde, veicula-se a informação de que a moto 

do serviço do SAMU 192 é pilotada por um técnico de enfermagem. 

O artigo 1º da referida legislação informa que a implantação das motolâncias visa 

atender, principalmente, pessoas acometidas por agravos agudos (tempo-dependentes). 

Ainda, em seu anexo III, define eventos tempo-dependentes como: infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, traumatismo crânio-encefálico, entre outras. Neste 

anexo, as prioridades definedas para utilização da motolância são, além da anteriormente 

citada , em circunstância onde o local é de difícil acesso, seja por questões geográficas ou 

de trânsito; apoio as intervenções do suporte básico ou avançado de vida quando for 

necessária a presença de mais um Técnico de Enfermagem; e em demais situações de 

agravo à saúde, sob critério do médico regulador. Sua utilização está vinculado a avaliação 

e determinação do médico regulador da central de regulação de emergência – SAMU 192. 

No artigo 4º, inciso X, parágrafo 2º, a administração de medicamentos pelos Técnicos 

de Enfermagem é autorizada, mediante orientação do médico regulador da central de 

regulação da urgências e de acordo com os protocolos padronizados pelo serviço. 

 Assunto: Atribuições do Técnico de Enfermagem em 
motolâncias. 
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O Caderno de Orientações Técnicas da Urgência e Emergência, material complementar 

da Portaria citada, define como perfil dos condutores para as motocicletas (item nº 2), entre 

outros: deverá ter curso obrigatório para Capacitação de Condutores de Veículos de 

Emergência; experiência em pilotagem no mínimo um ano; indispensável curso de 

Pilotagem Defensiva em entidade com experiência neste tipo de treinamento, comprovar 

experiência mínima de dois anos em atendimento de urgência com prioridade para pré-

hospitalar móvel; e curso de Suporte Básico de Vida de no mínimo oito horas/aula, cujo 

conteúdo programático siga as orientações aceitas internacionalmente para Reanimação 

Cardio-Pulmonar.  

 De acordo com o do Decreto 94.406/862, compete ao Enfermeiro: 

 

“ Art. 8º - Ao enfermeiro incumbe:  
I - privativamente:  
...  
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços da assistência de Enfermagem;  
... 
h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas;  
... 
Art. 10 – O Técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, 
de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-
lhe: 
I – assistir o Enfermeiro: 
... 
b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em 
estado grave 
... 
Art. 13 – As atividades relacionadas nos arts. 10 e 11somente 
poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de 
Enfermeiro.” 
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3. Da Conclusão 

 Diante do exposto, tem-se que as atribuições dos Técnicos de Enfermagem na 

condução das motolâncias e no atendimento as vítimas em casos de urgências e 

emergências estão descritas na Portaria nº 2.971/GM, de 8 de dezembro de 20081 e, de 

acordo com o Decreto 94.406/862, as atividades de atendimento somente poderão ser 

executadas sob supervisão do profissão Enfermeiro. 

 Sabe-se ainda que, devido ao caráter inovador da atividade, que determina 

atribuições outras ao Técnico de Enfermagem (além das definedas em lei), e por ter 

abrangência nacional, o assunto é pauta de discussão no Conselho Federal de Enfermagem. 

Assim, sugere-se solicitação de parecer sobre o assunto ao digníssimo órgão.  

    

É o nosso parecer. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2011. 

 
Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP-115.894 
 

Enfª Mirela Bertoli Passador 
COREN-SP-72.376 

 
Revisão Técnico-Legislativa 

 
Enfª Regiane Fernandes 

COREN-SP-68.316 
 

Enfº Claudio Alves Porto 
COREN-SP-2.286 
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