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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 005/CT/2016/RT 

 

Assunto: Execução de Procedimentos por Enfermeiro sem vínculo Empregatício  

 

Palavras-chave: Transporte Inter Hospitalar, Vínculo Empregatício, Procedimentos 

Enfermeiro. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

Profissional Enfermeiro de uma clínica de oncologia questiona a legalidade no 

caso de transferência de pacientes para internação em hospital na qual não possui vínculo 

empregatício e lhe é solicitado à execução de alguns procedimentos de Enfermagem como 

punção de cateter e curativo. 

 

II – Resposta técnica do Coren/SC: 

A Portaria do Ministério da Saúde 2.048/2002 define no Capítulo VI sobre 

Transferências e Transporte Inter-Hospitalar: 

[....] Conceituação: O transporte inter - hospitalar refere-se à transferência de 

pacientes entre unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento às 

urgências e emergências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades 

de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, de 

caráter público ou privado e tem como principais finalidades: 

a - A transferência de pacientes de serviços de saúde de menor complexidade para 

serviços de referência de maior complexidade, seja para elucidação diagnóstica, 

internação clínica, cirúrgica ou em unidade de terapia intensiva, sempre que as 

condições locais de atendimento combinadas à avaliação clínica de cada paciente 

assim exigirem; 

b - A transferência de pacientes de centros de referência de maior complexidade 

para unidades de menor complexidade, seja para elucidação diagnóstica, 
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internação clínica, cirúrgica ou em unidade de terapia intensiva, seja em seus 

municípios de residência ou não, para conclusão do tratamento, sempre que a 

condição clínica do paciente e a estrutura da unidade de menor complexidade 

assim o permitirem, com o objetivo de agilizar a utilização dos recursos 

especializados na assistência aos pacientes mais graves e/ou complexos. [....] 

A Resolução Cofen Nº 375/2011 que Dispõe sobre a presença do Enfermeiro no 

Atendimento Pré-Hospitalar e Inter Hospitalar, em situações de risco conhecido ou 

desconhecido afirma: 

Art 1º 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. 

A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da 

coletividade e atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, 

tendo como responsabilidade fundamental assegurar ao cliente uma assistência de 

Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Assim, 

deve-se observar o que dispõe no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no 

tocante as responsabilidades, deveres e direitos dos profissionais de Enfermagem: 

 Art. 5º - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, 

dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  

Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na 

solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 

Art. 10 - Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 

família e coletividade. 

Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem 

livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”. (grifo nosso) 
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Art. 63 - Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que 

promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados, e 

dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 

vigentes. 

Art. 64 - Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou 

equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina entende 

de acordo com as legislações que regulamentam a atuação dos profissionais de Enfermagem 

que é inerente ao exercício da profissão do enfermeiro a análise da situação e tomada de 

decisão, portanto, o enfermeiro deve decidir se estes procedimentos fazem ou não parte do 

transporte do paciente, ou seja: O paciente não tinha necessidade do cateter durante o 

transporte? O acesso obstruiu? De qual instituição são as prescrições que requerem tais 

procedimentos? Instituição de origem ou de destino? Se for da instituição de origem a equipe 

de transporte pode e deve auxiliar, se for da instituição de destino, cabe análise do enfermeiro. 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 30 de março de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 04 de abril de 2016. 
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III - Bases de consulta:  

 

BRASIL, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: 

<http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica-resolucao-cofen-3112007>. 

_______, PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002, Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html>. 

_______,RESOLUÇÃO COFEN Nº 375/2011, Disponível em: 

<http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-3752011_6500.html>. 


