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IC - Inquérito Civil n. 06.2017.00002300-4
RECOMENDAÇÃO 0011/2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da 2ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros, no uso das atribuições conferidas pelo art. 
129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "h", da Lei 
Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, na forma dos artigos 127 e 129, da Constituição Federal;
Considerando que a Portaria nº 2048/2002 – GM, expedida pelo Ministério da Saúde, classifica os 
tipos de ambulâncias da seguinte maneira:
"Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine 
exclusivamente ao transporte de enfermos.
As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT 
NBR 14561/2000, de julho de 2000.
As Ambulâncias são classificadas em:
TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de 
pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.
TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de 
pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de 
vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local 
e/ou durante transporte até o serviço de destino.
TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de 
pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de 
salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que 
necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários
para esta função.
TIPO E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte
inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de 
equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC.
TIPO F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário, destinado ao 
transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao 
atendimento de pacientes conforme sua gravidade.
Considerando que a ambulância que executa o chamado "transporte social" se amolda ao Tipo A;
Considerando que a mesma Portaria Ministerial disciplina que a tripulação da Ambulância do Tipo 
A deve ser constituída, no mínimo, de 2 (dois) profissionais, sendo um o motorista e o outro um 
Técnico ou Auxiliar de enfermagem;
Considerando o que foi apurado no âmbito do Inquérito Civil n.º 06.2017.00002300-4, em que 
restou comprovado mediante documentação colacionada aos autos que os motoristas responsável 
pela condução das ambulâncias em todos os municípios da Comarca (Pau dos Ferros, Água Nova, 
Encanto, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Rafael Fernandes e Riacho de Santana) estão 
descumprindo com as exigências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, principalmente 
em relação ao curso de específico de condutores de veículos de emergência e categoria de CNH.
Considerando que o Ministério da Saúde preconiza que os motoristas de veículos terrestres do tipo 
ambulância devem apresentar as seguintes características: profissional de nível básico, habilitado a 



conduzir veículos de urgência padronizados pelo código sanitário e pela Portaria 2048/2002 - GM 
como veículos terrestres, obedecendo aos padrões de capacitação e atuação previstos na 
mencionada portaria.
Considerando que os requisitos do motorista de ambulância são: ser maior de vinte e um anos; 
disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para cumprir 
ações orientadas; habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, de 
acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito); capacidade de trabalhar em 
equipe; disponibilidade para a capacitação discriminada no Capítulo VII da Portaria 2048/2002 - 
GM, bem como para a re-certificação periódica.
Considerando estarem previstas as seguintes competências/atribuições para os motoristas de 
ambulância: conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer 
contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 
conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde 
integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à 
vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas reanimação 
cardiorespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e 
sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.
RESOLVE RECOMENDAR:
A) Aos Excelentíssimos Prefeitos de Pau dos Ferros, Água Nova, Encanto, São Francisco do Oeste, 
Francisco Dantas, Rafael Fernandes e Riacho de Santana e seus respectivos Secretários de saúde 
municipais, que:
1 - viabilizem a re-certificação dos motoristas que conduzem ambulâncias nos citados municípios, 
especialmente os que trabalham no "transporte social", promovendo cursos que abordem o conteúdo
previsto no Capítulo VII da Portaria n. 2048/2002 – GM/MS, após comprovado aproveitamento 
satisfatório das disciplinas apresentadas, encaminhando cópias dos certificados ao Ministério 
Público.
2 - – que exija dos motoristas de ambulância os seguintes requisitos: ser maior de vinte e um anos; 
disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para cumprir 
ações orientadas; habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, de 
acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito); capacidade de trabalhar em 
equipe; disponibilidade para a capacitação discriminada no Capítulo VII da Portaria 2048/2002 - 
GM, bem como para a re-certificação periódica.
Assinala, desde já, que a inobservância da presente recomendação implicará na adoção das medidas 
judiciais ou extrajudiciais cabíveis, devendo ser encaminhadas à 2ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Pau dos Ferros as informações pertinentes à eventual adoção das medidas 
administrativas para o seu pleno atendimento, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
recebimento desta recomendação.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e encaminhe-se, por ofício, cópia autêntica do presente ato 
diretamente aos destinatários.
Pau dos Ferros, 10 de outubro de 2017
Rodrigo Pessoa de Morais
Promotor de Justiça


