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PARECER CREMEB Nº 07/11 
(Aprovado em Sessão Plenária de 14/06/2011) 

 

Expediente Consulta nº 189.477/2010 

Relator : Cons. Ubaldo Dantas 

 

Ementa: Os critérios para admissão e alta da UTI devem ser registrados 
por seu Responsável Técnico e divulgados para toda a instituição. Em 
casos de divergência com o Médico Assistente do paciente, a decisão 
caberá ao Diretor Médico do Hospital. 

 

 Em agosto de 2010 é recebida consulta encaminhada a este CRM, solicitando esclarecimento em 
relação aos pacientes internados em UTI, quando houver discordância quanto à indicação de alta da 
unidade pelo médico assistente (favorável à alta), enquanto que o plantonista, o diarista ou coordenador 
não são favoráveis. A pergunta objetiva é: a quem cabe a decisão final? 

 São várias as formulações ou soluções locais ou individualizadas que poderiam encobrir a posição 
correta e única que caberia ao CFM. 

 Revendo os fatos e sequências da história ocorrida na intimidade dos hospitais, é oportuna a 
lembrança de sua evolução. 

1. O Parecer Consulta nº 1.722-70/86 do CREMESP reza que “durante o tempo em que o paciente 
estiver internado na UTI, a orientação terapêutica do paciente em questão deverá ser do 
intensivista, o que não exclui a possibilidade de diálogo do médico assistente do doente com o 
intensivista a respeito do tratamento. Entretanto em casos de conflito de medicação, deverá 
prevalecer a orientação terapêutica do intensivista por ser ele o mais preparado para a função em 
questão”. 

 A prática da terapia intensiva nos seus primórdios consistia em propiciar-se uma assistência 
médica contínua dentro de um hospital aos pacientes mais graves, por meio de um plantonista 
que ficava ao lado do paciente durante 24 horas do dia, mas a orientação terapêutica era do 
médico que o tratava e que o havia internado. A prática médica dentro de uma UTI evoluiu para 
uma sofisticação cada vez maior diante da complexidade dos meios diagnósticos e terapêuticos, 
de tal modo que o plantonista transformou-se em um especialista nessa área de alto risco e 
intensiva, que fazem dele hoje uma figura indispensável na UTI. 

2. O médico assistente, segundo a resolução do CFM nº 04/90, também deve ser remunerado, 
quando o paciente estiver na UTI, já que sua responsabilidade não desaparece ante a 
transferência do paciente para a citada UTI, apesar do desagrado dos Planos de Saúde ante o 
pagamento concomitante do médico assistente e do intensivista plantonista na UTI. Mas, se o 
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paciente falece na UTI, o atestado de óbito cabe ao médico plantonista, segundo o Parecer nº 
09/85. 

O Parecer do CREMEC nº 05/98 enuncia que “o médico assistente representa a livre escolha do 
paciente, a quem confia a condução do seu tratamento”. 

A variação de especialidades e atuações de cada médico assistente de per si tende a valorizar o 
especialista em medicina intensiva. O intensivista tende a se qualificar como instância e 
conhecedor da medicina de risco que ultrapassa o conhecimento médio do facultativo generalista 
ou do especialista específico. Daí a tese ser: a convivência é bem vinda, mas a orientação para 
enfrentar o risco agudo de vida e potencialmente recuperável é do intensivista. 

3. Já a Resolução nº 1.493/98 do CFM, um dos pilares da atividade hospitalar, determina que cabe ao 
Diretor Clínico tomar as providências cabíveis no sentido de que todo paciente hospitalizado 
tenha um médico assistente responsável desde a internação à alta. E que “os pacientes 
internados em instituições hospitalares não podem ser assistidos apenas por médicos 
plantonistas, cujas atribuições devem ficar voltadas para situações não rotineiras. 

4. Acrescente-se que no Anexo IV da Resolução CREMESP nº 170/2007, documento dos mais 
prestigiados na área das atividades das Unidades de Terapia Intensiva, que trata das Indicações 
para Admissão e Alta na UTI, prescreve que “as indicações para admissão e alta da UTI devem 
ser feitas de comum acordo entre o médico assistente e o médico intensivista. Em casos de 
divergência a decisão caberá ao Diretor Clínico”. E acrescento, respeitada a autonomia do 
paciente. 

5. Finalmente, a Resolução - RDC nº7 de fevereiro de 2010, da ANVISA , emanada de sua Diretoria    
Colegiada ,  que através do artigo nº 27, reza: 

Art. 27- Os critérios para admissão e alta de pacientes na UTI devem ser registrados, 
assinados pelo Responsável Técnico e divulgados para toda a instituição, além de 
seguir legislação e normas institucionais vigentes. 

Portanto, com validade nacional, a Anvisa determina por seu instrumento legal o papel do Responsável 
Técnico da UTI como delimitador das formalidades de admissão e alta de pacientes na UTI. 

É o Parecer, S.M.J. 

Salvador, 25 de maio de 2011 

 

Cons. Ubaldo Dantas 

Relator 

 


