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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 009/DEFISE/2013 

 

I. Identificação: A Câmara Técnica  do Coren/SC recebeu solicitação de resposta 

acerca das dúvidas sobre o transporte de recém nascido de alto risco realizado 

por técnicos de enfermagem. 

 

 

II.  Solicitação: Resolução do transporte de Recém nascidos de alto risco realizada 

apenas por técnico de Enfermagem, sem  a presença de neonatologista. 

 

Encaminhamentos: No contexto da sua prática, os profissionais de Enfermagem devem 

conhecer e orientar-se pela legislação que regulamenta o seu exercício, em especial a 

Lei Federal 7.498/86 e o Decreto Federal 94.406/87. Estas normas estabelecem a 

amplitude e os limites de atuação de cada nível profissional (Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem). A legislação determina como atividades privativas dos 

Enfermeiros o planejamento, a organização, a orientação, a direção, a coordenação, a 

supervisão e a avaliação das atividades de Enfermagem, de modo que cada serviço de 

Enfermagem deve organizar as suas próprias normas e rotinas.  

Uma das características do período neonatal são as altas taxas de mortalidade devido 

ser uma fase de grande fragilidade do ser humano e a alta propensão à ocorrência de 

seqüelas muitas vezes incapacitantes e de longa duração.  

De acordo com a Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde a transferência de 

pacientes de unidades de atendimento complexos é de responsabilidade e atribuição 

do serviço médico. No Capítulo VI item 3.1 alínea d refere que a decisão de transferir 

um paciente grave é estritamente médica e devem ser considerados os princípios 

básicos do transporte, ou seja, não agravar o estado do paciente, garantir sua 

responsabilidade e transporte com segurança e rapidez.  Na alínea h descreve que a 
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responsabilidade da assistência ao paciente transferido é do médico solicitante, até que 

o mesmo seja recebido pelo médico da unidade responsável pelo transporte. 

Ainda, a Resolução Cofen nº 379/2011 determina a obrigatoriedade da presença do 

profissional Enfermeiro em qualquer tipo de assistência de Enfermagem destinada ao 

transporte de pacientes em situações de risco conhecida ou desconhecida. 

Esta Resolução citada acima corrobora com o que determina a Lei nº 7.498/1986, que 

regulamenta o exercício da enfermagem no seu artigo 11 onde diz que entre as 

atividades de enfermagem do enfermeiro cabe privativamente cuidados de 

enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

cientifica e capacidade de tomar decisões.  

Salientamos que, de acordo com a Resolução Cofen nº 358/2009, todas as atividades 

de enfermagem desenvolvidas, inclusive àquelas prestadas aos pacientes durante o 

transporte, deverão ser registradas seguindo o preconizado pelo Processo de 

Enfermagem.    

 

 Assim sendo, deve-se: 

 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, Resolução Nº 311 

de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 25 de junho 

de 1986 e o decreto nº 94.406/87 que regulamente a lei. 

Considerando a Resolução Nº 358 de 15 de outubro de 2009. 

Considerando a Resolução Nº 379 de 16 de junho de 2011. 

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048 de 5 de novembro de 2002. 

 

Esclarece-se que a responsabilidade pelo paciente que necessita de transporte em 

instituições de saúde é da equipe médica e, na equipe de enfermagem o transporte dos 
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pacientes com classificação de risco grave e que necessitam de assistência de 

enfermagem deverá ser realizado, minimamente com a presença do Enfermeiro.  

 

Florianópolis, 11 de janeiro de 2013. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 

 

 

 


