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PARECER CREMEB Nº 11/15 
(Aprovado em Sessão Plenária de 22/09/2015) 

 
PROCESSO CONSULTA N.° 04/2015 
ASSUNTO: Necessidade de Título de Especialista em Medicina Intensiva para responsabilidade técnica 

em serviço de UTI móvel terrestre.  
PARECERISTA: Cons. Jorge Marcelo da Cruz Oliveira Motta. 

 
 

EMENTA: A exigência de título de especialista para 
ocupar o cargo de diretor técnico, supervisor, 
coordenador, chefe ou responsável médico dos serviços 
assistenciais especializados encontra-se definida pela 
Resolução CFM 2.007/13.  
 

 
DA CONSULTA 
 
O consulente, em carta endereçada ao CREMEB, solicita que responda, junto a Câmara Técnica 
de Medicina Intensiva, se o responsável técnico por serviço de UTI móvel terrestre deve ter título 
de especialização em Medicina Intensiva, conforme a Portaria no. 466 - de 04 de Julho de 1998 do 
Ministério da Saúde. 
 
Ainda em sua correspondência, considerando as atribuições deste conselho como o órgão 
supervisor, disciplinador da classe médica e fiscalizador do exercício profissional, pede que, 
havendo a supracitada exigência de qualificação, repasse a determinação a Delegacia Regional 
de Paulo Afonso, para que esta possa orientar e normatizar os quatro serviços de remoção médica 
atuantes naquele município. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Inicialmente, é importante frisar que o atendimento ao paciente crítico ou semi crítico por unidade 
de terapia intensiva móvel, pode ocorrer em duas situações distintas: no atendimento pré-
hospitalar em situações de urgência e emergência, que pode resultar em remoção para unidades 
de atendimento pré-hospitalar fixo ou hospitais; ou, ainda, no transporte do paciente entre 
hospitais ou entre hospitais e unidades de diagnóstico e/ou tratamento especializados. Estes 
serviços, na medicina privada, são prestados isolada ou conjuntamente, já na medicina pública, 
comumente, são prestados concomitantemente pelo mesmo órgão. 
 
Na atenção às urgências e emergências, o atendimento pré-hospitalar móvel privado é de 
responsabilidade de serviços particulares que deverão ter Central de Regulação Médica e 
ambulâncias básicas e avançadas, em obediência à legislação existente. As Centrais de 
Regulação privadas devem estar subordinadas às públicas em caso de encaminhamento de 
pacientes entre as respectivas redes.  
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O atendimento pré-hospitalar móvel de urgência/emergência público no Brasil é feito pelo SAMU e 
Corpo de Bombeiros. O SAMU foi implantado há aproximadamente 10 anos, sendo um dos 
principais programas de saúde pública implantados em benefício da assistência à população. 
Atende pacientes em situação de urgência e emergência clínicas ou cirúrgicas. 
 
Saliente-se que nem todo serviço com suporte avançado de vida em atendimento pré-hospitalar a 
pacientes em situação de urgência e emergência, são necessariamente enquadrados como 
serviços de terapia intensiva móvel.  
  
Em junho de 1998, foi proposto pela Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, o 
Regulamento Técnico para o funcionamento dos serviços de tratamento intensivo (Portaria no. 
466, de 04 de junho de 1998). Este aponta que nenhum serviço de tratamento intensivo pode 
funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária local, do Estado ou 
Município, mediante a liberação do alvará sanitário, sendo que, em se tratando de UTI-Móvel, 
deve ser expedido um alvará para cada veículo da frota (com renovação anual após inspeção), 
assim como para a sede do serviço, caso este não faça parte de hospital. O Regulamento Técnico 
determina ainda no seu capítulo 4 os requisitos operacionais para os serviços de tratamento 
intensivo móvel: 
 

"4.3 Todo e qualquer serviço de transporte de pacientes somente pode receber a 
denominação de Unidade de Tratamento Intensivo Móvel, Unidade de Terapia Intensiva 
Móvel, UTI Móvel, ou qualquer denominação correlata, ou ainda realizar qualquer tipo de 
divulgação utilizando-se destes termos, se estiver de acordo com os requisitos previstos 
neste Regulamento Técnico.  
4.4 Todo Serviço de Tratamento Intensivo Móvel deve estar sob Responsabilidade 
Técnica de um médico com título de especialidade em Medicina Intensiva, reconhecido 
 pela AMIB.  
a) Quando o Serviço de Tratamento Intensivo Móvel for do próprio hospital, o 
Responsável Técnico pode ser o mesmo da UTI.  
b) Para os prestadores autônomos de Serviços de Tratamento Intensivo Móvel, o 
Responsável Técnico deve ser próprio do serviço, e assinar o Termo de 
Responsabilidade Técnica perante a autoridade sanitária local, no processo de liberação 
do alvará sanitário." 

 
De acordo com a Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, que institui o 
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência entre outros, os 
serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem ser entendidos como uma atribuição da área 
da saúde, estando vinculados a uma Central de Regulação, e possuir responsável técnico médico. 
Este mesmo regulamento apresenta a seguinte definição, e os seguintes requisitos e atribuições, 
para os profissionais médicos que atuem neste tipo de serviço, incluindo o responsável técnico: 
 

 "Definição: Profissional de nível superior titular de Diploma de Médico, devidamente 
 registrado no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, habilitado ao exercício 
 da medicina pré-hospitalar, atuando nas áreas de regulação médica, suporte avançado 
 de vida, em todos os cenários de atuação do pré-hospitalar e nas ambulâncias, assim 
 como na gerência do sistema, habilitado conforme os termos deste Regulamento. 
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 Requisitos Gerais: equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para cumprir ações 
 orientadas; capacidade física e mental para a atividade; iniciativa e facilidade de 
 comunicação; destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis; capacidade 
 de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação discriminada no Capítulo 
 VII, bem como para a re-certificação periódica. 
 Competências/Atribuições: exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de 
 serviços da região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios 
 disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando 
 periodicamente sua capacidade operacional; recepção dos chamados de auxílio, 
 análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção de meios 
 para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do atendimento local, 
 determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter contato 
 diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar 
 assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos 
 médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional 
 da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à 
 sua profissão; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo 
 programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes 
 no serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de 
 assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente 
 grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao 
 código de ética médica." 

 
A Resolução CFM no. 1.671/03, que dispõe sobre a regulamentação do atendimento pré-
hospitalar e dá outras providências, define o profissional médico que atua neste sistema como 
profissional de nível superior, habilitado ao exercício da medicina pré-hospitalar, atuando nas 
áreas de regulação médica, suporte avançado de vida em ambulâncias e coordenação do 
sistema, apresentando como uma de suas competências a atuação como diretor técnico do 
serviço, quando deverá ser capaz de efetuar a supervisão geral e demais atividades pertinentes à 
função.  
 
A Resolução CFM no. 2007/13, resolveu que para o médico exercer o cargo de diretor técnico ou 
de supervisão, coordenação, chefia ou responsabilidade médica pelos serviços assistenciais 
especializados é obrigatória a titulação em especialidade médica, registrada no Conselho 
Regional de Medicina (CRM), conforme os parâmetros instituídos pela Resolução CFM nº 
2.005/12, sendo que em instituição destinada ao exercício de uma única especialidade, o diretor 
técnico deverá ter título de especialista registrado no CRM.  
 
No Parecer no. 24/11, aprovado em 20 de setembro de 2011, o CREMEB entendeu que a 
exigência do titulo de especialista em medicina intensiva para diaristas e coordenadores atuantes 
em UTI Adulto é norma legal e abrange as unidades de terapia intensiva gerais e especializadas, 
estando em consonância com a Resolução ANVISA/DC N° 7, de 24 de fevereiro de 2010, que não 
trata especificamente de Unidades de Terapia Intensiva móveis e sim hospitalares, e com as 
normas do Conselho Federal de Medicina.   
 
A Resolução CFM no. 2.110/14 dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Pré-
Hospitalares Móveis de Urgência e Emergência, em todo o território nacional, trazendo, no seu art. 
3o., a seguinte consideração sobre a responsabilidade técnica deste serviço: "Todo o serviço de 
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atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência deverá ter diretor clínico e diretor 
técnico, ambos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) da Jurisdição onde se 
localiza o serviço, os quais responderão pelas ocorrências de acordo com as normas legais 
vigentes". 
  
CONCLUSÃO 
 

Considerando o questionamento levantado pelo consulente, e diante de tudo quanto exposto, 
entendemos que deva ser respeitada a Resolução CFM 2.007/13, que dispõe sobre a exigência 
de título de especialista para ocupar o cargo de diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe ou 
responsável médico dos serviços assistenciais especializados, incluindo aqueles serviços de 
terapia intensiva móvel. 
  
 
É o Parecer, SMJ. 
 

Salvador, 22 de setembro de 2015. 
 
 
 
 
Cons. Jorge Marcelo da Cruz Oliveira Motta 
RELATOR 
 


