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1. Introdução 

A presente diretriz de utilização visa esclarecer aos beneficiários da Cemig Saúde 

questões relevantes sobre a prestação de serviços do opcional “transporte 

aeromédico”. 

 

Todas as informações relativas à prestadora de serviço podem ser acessadas por 

meio do site https://www.unimed.coop.br/site/web/aeromedica destacando-se, 

para conhecimento da forma da prestação de serviços, a parte “Perguntas” que 

traz todas as informações sobre: 

• Como solicitar os serviços; 

• Pré-requisitos para a realização da remoção; 

• Quais os casos que se pode solicitar a remoção; 

• Como é a tratativa no caso de a cidade não possuir aeroporto ou se houver 

mas não funcionar no horário noturno; 

• A responsabilidade sobre a reserva da vaga hospitalar no destino e sobre 

a liberação do transporte quando não há confirmação de vaga hospitalar; 

 

No site da Unimed Aeromédica, na parte “serviços” são observados os 

esclarecimentos sobre o que é o transporte aéreo, a estrutura oferecida nesta 

prestação de serviço e em que consiste a atividade. 

 

A Cemig Saúde recomenda que os beneficiários acessem todas as 

informações disponibilizadas no site acima mencionado para saberem os 

detalhes relativos a este serviço opcional, oferecido pela Cemig Saúde aos 

beneficiários que aderiram aos planos de saúde da Operadora, registrados 

após o ano de 2022, e que optaram pela adesão deste, cujo serviço é 

executado pela Unimed Aeromédica.  

https://www.unimed.coop.br/site/web/aeromedica
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2. Definições 

Para ampliar o acesso às informações para os beneficiários da Cemig Saúde que 

aderiram ao opcional “transporte aeromédico”, serão apresentados abaixo os 

termos e expressões relativas ao serviço oferecido pela Unimed Aeromédica, 

ressaltando que devem prevalecer o significado abaixo e poderão ser utilizados 

no singular e plural, feminino e masculino, desconsiderados exclusivamente se o 

contexto da disposição expressamente dispuser o contrário: 

 

“Aeródromos homologados” – aeródromos devidamente credenciados que 

possuem a autorização da ANAC para operar. 

“Aeronave de Asa Fixa” – Avião. 

“ANAC” – Agência Nacional de Aviação Civil - agência reguladora federal cuja 

responsabilidade é supervisionar a atividade de aviação civil no Brasil. 

“Beneficiário” – pessoa devidamente cadastrada na base de dados da 

CONTRATADA, a qual, através da presente contratação, possuirá a cobertura para 

o transporte aero e/ou terrestre de urgência. 

“Emergência” – constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, 

tratamento médico imediato". (situação não coberta pelo(s) produto(s) 

oferecido(s) neste contrato). 

“Hospital de Origem” – hospital onde o paciente encontra-se internado. 

“Hospital de Destino” – hospital para onde o paciente será transferido. 

“Legislação” – são todas as leis aplicáveis a qualquer jurisdição, ordens, decretos, 

regras, regulamentos, licenças, permissões emanadas por qualquer autoridade 

governamental competente. 

“Médico Assistente” – médico responsável pelo paciente no hospital onde este 

encontra-se internado. 
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“Médico Triador” – médico pertencente à equipe da Unimed Aeromédica que 

receberá o contato do médico assistente e analisará a solicitação de remoção e o 

quadro clínico do paciente juntamente com o médico da CONTRATADA, 

podendo autorizá-la ou nega-la, de acordo com os critérios estabelecidos neste 

contrato. 

“operação noturna” – estrutura (luzes e rádio) que possibilitam o 

funcionamento noturno de aeródromos e/ou aeroportos. 

“Paciente” – pessoa enferma que atendendo aos requisitos contratuais será 

transportada e receberá o atendimento previsto neste instrumento. 

“Repatriamento” – remoção que tem como destino a cidade de domicílio do 

paciente para continuidade do tratamento (desde que previsto em contrato). 

“Remoção / Transporte médico” – transporte realizado em ambulâncias e/ou 

em aeronaves de asa fixa (aviões) configuradas, equipadas e homologadas para 

o transporte de urgência terrestre e/ou aéreo. 

“Transferência Inter hospitalar” – transferência de pacientes “entre unidades 

hospitalares” de atendimento às urgências, diagnóstico, terapêutica ou outras 

unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes 

graves ou como serviços de menor complexidade, de caráter público ou privado, 

observadas as regras de internação estabelecidas em contrato. 

“Transporte Inter Municipal” – transporte realizado entre municípios, ou seja, 

de uma cidade para outra. 

“Transporte Interestadual” – transporte realizado entre estados, ou seja, de um 

estado para outro. 

“Unimed Aeromédica” – empresa parceira da CONTRATADA, especializada no 

transporte médico de urgência que, cumpridos os requisitos contratuais 

previstos, providenciará a remoção inter-hospitalar do paciente. 

“UTI/CTI” – Unidade ou Centro de Tratamento e Terapia Intensiva. 
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“Urgência” – ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco 

potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica. 

 

 

3. Da prestação do serviço 

3.1.  Condições gerais 

A Prestação de Serviço de Transporte Intermunicipal ou Interestadual Médico 

Aéreo e/ou Terrestre de urgência, abrangência nacional, de beneficiários que 

aderirem ao serviço e estiverem devidamente cadastrados na Cemig Saúde e na 

Unimed Aeromédica. 

O transporte será realizado em ambulâncias configuradas e equipadas para o 

transporte de urgência terrestre, e em aeronaves de asa fixa (avião), para o 

transporte de urgência aéreo, estas devidamente homologadas pela ANAC 

(Agência Nacional de Aviação Civil) e reguladas pela Portaria 2048/2002 do 

Ministério da Saúde, sempre com observância das normas éticas e legais que 

regem os serviços e as demais condições previstas no presente instrumento. 

A prestação dos serviços acima descrita, ocorrerá somente de forma inter-

hospitalar, obedecendo as condições de atendimento estabelecidas no contrato 

celebrados entre a Cemig Saúde a Unimed Aeromédica e será realizada em 

parceria com esta empresa especializada no transporte médico de urgência. 

Constitui parte integrante da prestação do serviço, para fins de complemento 

aéreo, a remoção do paciente por ambulância, devidamente configurada e 

equipada e ocorrerá tanto para o trajeto hospital/aeronave, assim como 

aeronave/hospital, finalizando-se o atendimento quando o usuário ingressar no 

estabelecimento médico de destino, com a devida transferência de 

responsabilidade médica ao corpo clínico do hospital de destino. 

Conforme condições previstas, o transporte poderá ocorrer em sua totalidade por 

meio de ambulância terrestre.  

A prestação do serviço de transporte aeromédico está condicionada à locais que 

possuam aeródromos homologados ou registrados pela ANAC e que ofereçam 

as condições técnicas necessárias para uma operação segura de acordo com os 

manuais dos fabricantes das aeronaves operadas pela Unimed Aeromédica, 
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sempre respeitando as normas e instruções da Agência Nacional de Aviação Civil 

e do Ministério da Defesa. 

A realização da prestação de serviço descrita nesta diretriz levará também em 

consideração as condições meteorológicas, a legislação em vigor no que diz 

respeito às condições de tráfego aéreo, as instruções da ANAC (Agência Nacional 

de Aviação Civil) do Comando da Aeronáutica, priorizando-se os casos de maior 

gravidade, segundo análise do médico triador da Unimed Aeromédica. 

 

3.2.  Especificações 

A partir do momento em que houver indicação da remoção e cumpridos todos 

os requisitos estabelecidos por esta diretriz e informações prestadas pela Unimed 

Aeromédica em sua página da internet1, o transporte médico aéreo e/ou terrestre 

de urgência será realizada pela Unimed Aeromédica. 

O(s) beneficiário(s)/paciente(s) terá(ão) direito ao transporte médico aéreo e/ou 

terrestre de urgência, inter-hospitalar, somente em território nacional brasileiro, 

e desde que seja intermunicipal ou interestadual, respeitados os critérios 

estabelecidos pela Unimed Aeromédica e detalhadas na presente diretriz.  

A utilização dos serviços contratados está condicionada à solicitação para 

remoção realizada pelo prestador de serviços nos canais de atendimento da 

Cemig Saúde:  

▪ Telefone: 0800 030 9009; 

▪ Chat e Fale Conosco, disponíveis em nosso portal: 

www.cemigsaude.org.br mediante preenchimento da solicitação de 

remoção disponível em: https://ms-publico.s3-sa-east-

1.amazonaws.com/cms/post/2022/05/c_formulario_de_solicitaao_de

_remoao_45e0e1373371e888cdc4bb62030361d5c950625a.pdf   

CEMIG SAÚDE, - sendo imprescindível o contato do médico assistente 

do beneficiário/ paciente. 

Para assegurar eventuais interesses de todas as partes envolvidas (Operadora, 

beneficiário e prestadora de serviço), todas as ligações recebidas e efetuadas pela 

 
1 Disponível em https://www.unimed.coop.br/site/web/aeromedica  

http://www.cemigsaude.org.br/
https://ms-publico.s3-sa-east-1.amazonaws.com/cms/post/2022/05/c_formulario_de_solicitaao_de_remoao_45e0e1373371e888cdc4bb62030361d5c950625a.pdf
https://ms-publico.s3-sa-east-1.amazonaws.com/cms/post/2022/05/c_formulario_de_solicitaao_de_remoao_45e0e1373371e888cdc4bb62030361d5c950625a.pdf
https://ms-publico.s3-sa-east-1.amazonaws.com/cms/post/2022/05/c_formulario_de_solicitaao_de_remoao_45e0e1373371e888cdc4bb62030361d5c950625a.pdf
https://www.unimed.coop.br/site/web/aeromedica
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Central de Atendimento da Unimed Aeromédica, poderão ser registradas e 

gravadas. 

As informações iniciais de atendimento, como nome do paciente/beneficiário a 

ser transportado, código de carteira do beneficiário/paciente a ser transportado, 

hospital de origem, hospital de destino, setor do hospital de origem, setor do 

hospital de destino, telefones de contato, poderão ser tratadas tanto pelo Médico 

Assistente, como por outro solicitante que detenha as referenciadas informações 

do paciente/beneficiário, desde que repassadas à Cemig Saúde que realizará o 

contato com a Unimed Aeromédica. 

A Cemig Saúde, será responsável por providenciar a vaga ou a reserva de vaga 

no hospital de destino, devendo comunicar imediatamente à Unimed 

Aeromédica, inclusive com o nome e telefone do médico receptor e/ou diretor 

clínico do hospital destino, para que seja possível efetivar a confirmação da vaga. 

Somente após a confirmação da vaga no hospital de destino a Unimed 

Aeromédica poderá iniciar os procedimentos para programar a remoção do 

beneficiário/paciente. 

Os médicos triadores (reguladores) da  Cemig Saúde serão os responsáveis por 

definir qual o melhor meio de transporte a ser utilizado para quaisquer remoções 

a serem realizadas para os beneficiários/pacientes cadastrados. 

Os médicos da Unimed Aeromédica, ao analisarem o diagnóstico e as 

informações prestadas pelo médico solicitante do beneficiário/paciente, 

determinarão a necessidade da remoção de urgência e sua prioridade logística 

de atendimento, de acordo com a sua gravidade. 

O atendimento ao(s) beneficiário(s)/paciente(s) na modalidade denominada 

“aeronave de transporte médico”, só será possível em locais onde existam 

aeródromos homologados ou registrados e que os mesmos ofereçam as 

condições necessárias para uma operação segura especialmente em caso de 

operação noturna e demais casos, bem como condições meteorológicas 

favoráveis e possíveis, tudo de acordo com os manuais dos fabricantes das 

aeronaves operadas pela Unimed Aeromédica, sempre respeitando as normas e 

instruções da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) do Comando da 

Aeronáutica. 
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Nos casos onde, por qualquer motivo, não for possível o atendimento aéreo do 

beneficiário/paciente e/ou a equipe médica da Unimed Aeromédica identifique a 

necessidade imediata da remoção, não podendo o paciente aguardar a chegada 

da aeronave (avião) e preenchidos os requisitos para remoção descritos neste 

instrumento, a remoção/transporte médico ocorrerá através de ambulância 

terrestre UTI, com suporte avançado e equipe médica, que possua todas as 

condições necessárias para remoção. 

Além de todas as condições previstas nos parágrafos anteriores, a remoção 

de urgência do beneficiário/paciente somente será realizada se preenchidos, 

simultaneamente, todos os requisitos abaixo elencados: 

• os hospitais da cidade onde se encontra o beneficiário/paciente não 

detenham condições de ministrar o tratamento solicitado;  

• sempre por solicitação exclusiva do médico assistente responsável pelo caso 

junto ao médico regulador da Unimed Aeromédica; 

•  a remoção ocorra para o hospital mais próximo e que detenha as condições 

de prestar o tratamento indicado pelo médico assistente, conforme a 

necessidade do beneficiário/paciente; 

•  quando o beneficiário/paciente necessitar de internamento em UTI/CTI ou 

ter uma reserva de vaga em UTI/CTI. 

•  somente quando a distância entre o hospital destino e o hospital origem, 

seja, impreterivelmente, superior a 50km (cinquenta quilômetros) terrestres. 

•  casos menos complexos que não necessitam de vaga em UTI/CTI serão 

previamente avaliados pela Unimed Aeromédica e poderão, quando for o 

caso, isentar a exigência da alínea “d” desde que a exista leito hospitalar 

compatível com a gravidade do caso e que seja confirmada em ligação 

gravada o recebimento do paciente pelo médico de destino. 

Para os casos de retorno ao local de domicílio (repatriamento), quando 

aplicável, necessário respeitar simultaneamente as seguintes condições:  

• após o tratamento inicial e quando o quadro clínico permitir; 

• sob restrita indicação médica, havendo absoluta imposição técnica para o 

transporte ambulância UTI; 

•  sendo a distância entre o hospital em que se encontra o 

beneficiário/paciente e aquele para qual a solicitação de remoção foi 

requerida, seja, impreterivelmente, superior a 50km (cinquenta 

quilômetros) terrestres. 
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Além das situações previstas neste instrumento, não será realizada a remoção 

nos casos em que o beneficiário/paciente apresentar: 

• estado de coma irreversível, haja vista a impossibilidade de cura; 

• quadro sem possibilidades terapêuticas – fase terminal – haja vista a 

impossibilidade de cura; 

•  sinais de consumo/uso de bebida alcoólica, que podem expor os 

tripulantes e a equipe médica ao risco de agressões físicas, impactando 

em possíveis danos à aeronave/ambulância, comprometendo, como um 

todo, a segurança de toda a tripulação; 

• uso voluntário de drogas ilícitas, haja vista a exposição dos tripulantes e 

equipe médica ao risco de agressões físicas, impactando em possíveis 

danos à aeronave/ambulância, comprometendo, como um todo, a 

segurança de toda a tripulação; 

• quadro de surto psicótico, haja vista a exposição dos tripulantes e equipe 

médica ao risco de agressões físicas, impactando em possíveis danos à 

aeronave/ambulância, comprometendo, como um todo, a segurança de 

toda a tripulação. 

O médico assistente está obrigado a informar   no formulário exclusivo para 

solicitações de remoção sobre o quadro clínico do beneficiário/paciente se o 

mesmo apresenta sintomas derivados dos casos previstos nos itens do parágrafo 

anterior.  

Não será realizada a remoção caso seja verificado in loco pela equipe da 

Unimed Aeromédica que: 

• as condições clínicas/cirúrgicas do beneficiário/paciente divergem das 

informações anteriormente prestadas pelo médico assistente quando da 

solicitação da remoção e contatos posteriores, de modo que não mais 

justifiquem a remoção. 

• o beneficiário/paciente, por quaisquer outras circunstâncias, não 

apresentar condição clínica para se submeter à remoção;  

• houver plenas condições para o tratamento do beneficiário/paciente na 

localidade onde ele se encontra. 

Não será realizada a remoção nos casos em que o beneficiário/paciente tiver 

que se submeter à hemodiálise de rotina periódica programada ou exames 

complementares ao diagnóstico. 
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A adesão ao opcional “transporte aeromédico” pressupõe o conhecimento das 

condições necessárias para realização do transporte e a autorização explícita do 

beneficiário/paciente e/ou de seu(s) responsável(is) legal(is) para a execução de 

todo e qualquer procedimento médico, tratamentos e/ou uso de medicamentos, 

adequados e recomendados para a boa condução do quadro clínico/cirúrgico do 

beneficiário/paciente, durante a remoção. 

Fica sob a responsabilidade da Cemig Saúde e da Unimed Aeromédica definirem 

qual o melhor meio de transporte para remoção do beneficiário, devendo sempre 

observar as condições de disponibilidade, aeronavegabilidade e a infra-estrutura 

aeroportuária das regiões envolvidas.  

O transporte aéreo e/ou terrestre de urgência é único e exclusivo para o(s) 

beneficiário(s)/paciente(s) devidamente cadastrados neste tipo de serviço, onde 

é priorizado especificamente o seu transporte, ficando a critério da Cemig Saúde 

e da Unimed Aeromédica (que levará em consideração a análise médica, espaço 

físico e o tipo de transporte a ser utilizado) a disponibilização de lugar para 

acompanhante durante o transporte.  

A Cemig Saúde e/ou a Unimed Aeromédica, em nenhuma hipótese, realizarão 

reembolsos de valores referentes à transportes terrestres e/ou aéreos 

contratados de terceiros diretamente pelo CONTRATANTE / beneficiário ou seu 

responsável. 

Em cumprimento do dever legal de Sigilo Médico, a Cemig Saúde e/ou a Unimed 

Aeromédica somente disponibilizarão relatório médico e/ou documento 

semelhante, cujas informações sejam de caráter particular do paciente, mediante 

consentimento por escrito do próprio paciente autorizando a entrega do referido 

documento, salvo em situações específicas previstas em lei. (art. 5º, X CF, art 73 a 

79 e art. 89 – Código Ética Médica e outras legislações pertinentes). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

4. Disposições gerais 

Para realização do atendimento de que trata a presente normativa, o 

beneficiário/familiar ou seu representante ou o estabelecimento de saúde deverá 

observar além das disposições da presente diretriz, de forma taxativa as questões 

abaixo: 

a) Cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Unimed Aeromédica, para 

fins de prestação de serviço; 

b) Providência de todos os dados, de forma completa, para análise da 

demanda; 

c) Contato de forma exclusiva e direta com a Cemig Saúde, por meio de seus 

canais de atendimento, para que esta realize o acionamento da Unimed 

Aeromédica. 

O reajuste no valor da contraprestação custeada pelo beneficiário, será realizado 

anualmente, conforme negociação realizada entre a Cemig Saúde e a Unimed 

Aeromédica. O beneficiário será informado sobre o reajuste previamente à sua 

aplicação. 

 

 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023. 

Elaborado por: Assessoria de Governança e Compliance - Regulatório 

Revisado por: 
Gerência de Relacionamento com o Beneficiário 

Gerência de Controladoria e Finanças 


