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PARECER CREMEB Nº 49/10 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 21/10/2010) 

 
 

 
Expediente Consulta nº 176.377/09 
Assunto: Realização de cursos ACLS para enfermeiros. 
Relatora: Consª Hermila Tavares Vilar Guedes 
 
 

Ementa: É vedado ao médico ensinar procedimentos privativos de 
médico a profissionais não-médicos. Os procedimentos médicos 
ensinados em cursos de suporte avançado de vida, os quais são atos 
médicos privativos, devem ser ensinados somente a médicos e 
estudantes de Medicina.  

 
Da Consulta 
 
A presente consulta originou-se em uma mensagem eletrônica, enviada por um profissional da Medicina, 

referindo-se a uma correspondência trocada com uma empresa que promove cursos de capacitação e 

atualização na área de saúde, sediada em Salvador. O consulente anexa a mensagem impressa, na qual 

questionou a possibilidade de inscrição de enfermeiros no curso ACLS (Suporte Cardiológico Avançado de 

Vida), tendo a empresa respondido: “O enfermeiro poderá sim participar do curso, no entanto, alguns 

procedimentos poderão ser feitos apenas pelo Médico, mesmo o Enfermeiro detendo o conhecimento.”  

 

O consulente deseja saber qual a posição desse conselho, diante da legislação vigente. 

 
Relatório 

Verificando no sítio da referida empresa, a informação sobre a população-alvo dos cursos ACLS 

oferecidos contem: médicos, estudantes de medicina a partir do 8º semestre e enfermeiros. 

 

O conteúdo programático informado é o seguinte: 

“ABCD Primário e Secundário; Equipe de Ressuscitação; Medidas básicas de ressuscitação e DEA 

(Desfibrilador Externo Automático); Manejo invasivo e não invasivo de vias aéreas; reconhecimento de 

arritmias; manejo das diferentes modalidades de parada cardiorrespiratória (fibrilação ventricular e 

taquicardia ventricular sem pulso; assistolia; Atividade Elétrica sem Pulso); manejo de Emergências 
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Respiratórias, manejo de Arritmias Cardíacas (arritmias supraventriculares e ventriculares instáveis e 

estáveis); manejo da Síndrome Coronariana Aguda; manejo do Acidente Vascular Cerebral.” 

Informa ainda os critérios para recebimento de certificado de conclusão: “Os alunos ao final do curso 

recebem dois certificados. O primeiro é de participação do curso que é dado a todos os alunos presentes. 

O outro é de término do curso com sucesso. Esse certificado emitido pela American Heart Association 

(AHA) é dado aos alunos que tiverem participação plena em todas as atividades, aprovação nas provas 

teóricas e práticas. Os alunos que não forem aprovados podem repetir a prova específica sem ônus 

durante o prazo de 1 (um) ano, em local e data a ser agendada, recebendo então a sua certificação com  

a data do curso realizado. A certificação idealmente deve ser renovada a cada 2 anos.” 

De fato, a Resolução do CFM No 1.718/2004, publicada no Diário oficial da União de 03.05.2004, seção 1, 

página 125, diz:  

 
“Art. 1o – É vedado ao médico, sob qualquer forma de transmissão de conhecimento, 
ensinar procedimentos privativos de médico a profissionais não-médicos.  
Parágrafo único - São exceções os casos envolvendo o atendimento de emergência a 
distância, através da Telemedicina, sob orientação e supervisão médica, conforme 
regulamentado pela Resolução CFM nº 1.643/2002, até que sejam alcançados os 
recursos ideais. 
Art. 2o – Os procedimentos médicos ensinados em cursos de suporte avançado de vida 
são atos médicos privativos, devendo ser ensinados somente a médicos e estudantes de 
Medicina.” 

Somente profissionais da medicina são jurisdicionados pelos Conselhos Federal e Regionais da profissão; 

de modo que a providência a ser tomada, em situações como essa, é a investigação da participação de 

médicos nessas atividades e, em caso de confirmação, verificar, também, que tipo de treinamento tem 

sido aplicado a não médicos, uma vez que, nos protocolos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 

há procedimentos e tarefas que podem e devem ser executadas por enfermeiros.  

Em caso de ser comprovado que profissionais da Medicina estejam treinando não médicos e não 

estudantes de medicina em procedimentos exclusivos da profissão médica, esses profissionais deverão 

responder por seus atos, nas Câmaras de Ética. 
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Os Conselhos Regionais de Medicina, na defesa da profissão médica e da sociedade, tem o dever de 

informar os órgãos competentes sobre quaisquer atividades que firam a regulamentação vigente sobre as 

atribuições exclusivas de médicos.  

 

É o relatório, SMJ. 

Salvador, 10 de Abril de 2010. 

 

 

Consª Hermila Tavares Vilar Guedes 

Relatora 

 


