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PARECER COREN-SP GAB Nº 039 / 2011 

                

                                                       

1. Do fato 

Solicitado parecer sobre a obrigatoriedade de manter condições de atendimento de UTI 

em show. 

 

2. Da fundamentação e análise 

Em consulta realizada a legislação Federal (Ministério da Saúde e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA) e Estadual (Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e 

Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo – CVS), não foram identificados 

dispositivos legais que definam a obrigatoriedade de manter ambulâncias do tipo UTI, ou 

mesmo de outro tipo de serviço de atendimento à saúde, como ambulatórios, durante a 

realização de shows. 

Para grandes eventos realizados no município de São Paulo, o Decreto nº 52.122/20011, 

que regulamenta a Lei nº 15.352/2010, determina que: 

“ Art. 2º - Nos locais de realização de exames vestibulares, 

seleções, concursos e demais eventos similares, que aglutinem 

número de pessoas igual ou superior a 1500(mil e quinhentos), 

deverá ser mantida equipe médica e ambulância para atendimento 

de possíveis ocorrências médicas. 

... 

Art. 4º - Para efeitos deste decreto, a ambulância corresponderá a 

veículo terrestre 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, inclusive com os materiais/equipamentos e 
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medicamentos obrigatórios, conforme definido nas normas para 

essa finalidade baixadas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 5º - A ambulância e a equipe médica deverão permanecer 

disponíveis durante todo o período e realização do evento, que se 

estenderá desde meia hora antes da abertura dos portões até meia 

hora após o encerramento, posicionando-se em local estratégico 

que propicie facilidade de acesso e rapidez de locomoção”. 

 

Também, foram levantadas legislações de outros municípios e estados que 

regulamentam a matéria. 

É sabido que as atividades de atendimento à saúde durante shows são definidas, na 

maioria das vezes, por meio da realização de contrato, que em geral já prevê este tipo de 

situação. 

Ressalta-se que os serviços de APH são regidos atualmente pela Portaria do Ministério 

da Saúde nº 2.048/20022 e que a Resolução COFEN 375/20113 dispõe sobre a presença do 

enfermeiro no atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar, em situações de risco conhecido 

ou desconhecido. Esta resolução determina que a assistência de enfermagem em qualquer 

tipo de unidade móvel (terrestre, aérea ou marítima) destinada ao atendimento pré-hospitalar 

e inter-hospitalar, em situações de risco conhecido ou desconhecido, somente deve ser 

desenvolvida na presença do Enfermeiro. 
 

3. Da Conclusão 

Diante do exposto, tem-se que não há, no estado de São Paulo e no país, legislação 

geral que obrigue a manutenção de ambulâncias do tipo UTI, ou mesmo de outro tipo de 

serviço de atendimento à saúde, como ambulatórios, durante a realização de shows. O 

contrário acontece em alguns municípios, como o de São Paulo. 
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É o nosso parecer. 

São Paulo, 08 de Abril de 2011 

 

Enfª Mirela Bertoli Passador 

COREN-SP 72.376 

 

Enfª Regiane Fernandes 

COREN-SP 68.316 

 

Revisão Técnico Legislativa 

 

Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP 115.894 

 

Enfº Claudio Alves Porto 

COREN-SP 2.286 
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