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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 008/CT/2018 

 

Assunto: Plantão de Enfermagem e a tomada de decisão na ausência de profissionais 

de Enfermagem nos seus respectivos horários 

 

Palavras-chave: Plantão de Enfermagem, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 

Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

De acordo com o solicitante, gostaria de ser esclarecido nas seguintes questões: 

 O Enfermeiro (a) pode se negar a prestar assistência de enfermagem na ausência de 

parte do efetivo de Técnico de Enfermagem?  

 O Enfermeiro pode impor a permanência de profissional de nível médio de plantão 

anterior mesmo com a chegada de 50 % do efetivo de nível médio?  

 Da mesma forma se o profissional de nível médio chegar ao plantão pode impor a 

permanência do enfermeiro do plantão anterior? Nesse caso posso não assumir 

plantão? 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

No que diz respeito a “negar assistência de Enfermagem”, de acordo com a Resolução 

COFEN nº 311/2007, que aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, das Responsabilidades e Deveres:  

Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  

Art. 16 – Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam 

segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de 

movimentos reivindicatórios da categoria.  
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Art. 21 – Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.  

Das proibições em seu Art. 26 – Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que 

se caracterize como urgência ou emergência.  

No que diz respeito ao Enfermeiro impor a permanência de profissional de nível médio de 

plantão anterior mesmo com a chegada de 50 % do efetivo de nível médio, entende-se que a 

passagem de plantão é mecanismo para assegurar a continuidade da assistência prestada. A 

Passagem de Plantão é uma atividade fundamental para a organização da rotina do cuidar, 

nela estão inseridas as informações referentes ao estado do paciente, o tratamento realizado, 

as possíveis intercorrências e o que mais merecer atenção por parte da equipe de saúde.  

Pode ainda ser concebida por um enfoque administrativo, permitindo o gerenciamento da 

unidade e subsidiando o processo de trabalho em Enfermagem, sendo o momento em que 

acontece o encontro entre dois turnos de trabalho, assegurando-se a continuidade da 

assistência por meio da troca de informações precisas e atualizadas sobre a evolução do 

quadro de saúde de cada paciente e também sobre o funcionamento da unidade (SIQUEIRA, 

KURCGANT, 2005). 

A passagem de plantão entre as equipes de Enfermagem é considerada como um dos fatores 

primordiais para um gerenciamento eficaz. Para tanto, estratégias de comunicação necessitam 

ser discutidas entre estes profissionais. (ANDRADE et al, 2004). 

A Resolução COFEN nº 311/2007, que trata do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem dispõe, quanto as relações com os trabalhadores de Enfermagem, saúde e outros, 

entre a responsabilidade e deveres desses profissionais:  

Art. 41 – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para 

assegurar a continuidade da assistência. A passagem de plantão deve ser vista como um 

recurso estratégico para a organização do cuidado de enfermagem, garantindo a continuidade 

da assistência e a busca por resultados para o cuidado seguro e de qualidade. 

Em relação a permanência do enfermeiro do plantão anterior, quando ainda não chegou seu 

substituto, deve-se da mesma forma verificar as normativas relacionadas a este fato assumidas 

pela instituição. Lembrando que de acordo com a lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

regulamenta o exercício profissional de enfermagem: 
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 Art. 15. As atividades referidas nos Arts. 12 (Técnico de Enfermagem) e 13 (Auxiliar de 

Enfermagem) desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em 

programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de 

Enfermeiro. Tal legislação deixa claro que as instituições de saúde que exercem atividades de 

Enfermagem não poderão funcionar na ausência do enfermeiro, comprometendo o trabalho 

que seria realizado pelo técnico ou auxiliar de Enfermagem. 

Ante ao exposto, de acordo com a legislação vigente, o Coren/SC entende que: (a) os 

profissionais de Enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem), devem ter em 

mente que, faz parte dos seus deveres, assegurar uma assistência adequada e segura aqueles 

sob seus cuidados, ao mesmo tempo em que é proibido negar assistência de Enfermagem. 

(b) a instituição deve possuir regras que normatizem os horários para a realização da 

passagem de plantão, suas formas e condições de operação, para que em situações de 

impossibilidade da presença de algum dos profissionais envolvidos, não ocorra dano ao 

paciente. Estes critérios devem ser respeitados pelo Enfermeiro responsável técnico. (c) a 

legislação deixa claro que as instituições de saúde que exercem atividades de Enfermagem, só 

poderão prestar assistência de nível Técnico e Auxiliar com a supervisão do enfermeiro, 

garantindo desta forma a qualidade e segurança da assistência de Enfermagem. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 02 de março de 2018. 

 

Enf. Dra. Janete Elza Felisbino 

Câmara Técnica de Educação e Legislação 

COREN/SC – 19407 

Parecerista 

 

Revisado pela Direção em 02/03/2018. 

 

Membros: 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

Enf. Msc. Daniella Regina Farinella Jora  - COREN/SC – 118510     

Enf. Msc. Eleide Margarethe Pereira Farhat   - COREN/SC 014204 

Enf. Dra. Janete Elza Felisbino -  COREN/SC – 19407       

 

IV - Bases de consulta:  

 

ANDRADE, J. S.; VIEIRA, M. J.; SANTANA, M. A.; LIMA, D. M. A comunicação entre 

enfermeiros na passagem de plantão. Acta Paul Enferm. 2004; v.17, p.311-315. Disponível 

em: http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nex

tAction=lnk&exprSearch=11888&indexSearch=ID  Acesso em: 31 de outubro de 2017. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. Disponível em: http://novo.portalcofen.gov.br/wp-

content/uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf . Acesso em: 06 de novembro de  2017.  

_________________________________Resolução COFEN-311/2007. Aprova a 

Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html  . Acesso em: 06 de novembro de  

2017.                               

SIQUEIRA, I.L.C.P; KURCGANT P. Passagem de plantão: falando de paradigmas e 

estratégias. Acta Paul Enferm. 2005; v.18, n. 4, p.446-451. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002005000400015. Acesso 

em 31 de outubro de 2017. 

 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=11888&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=11888&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=11888&indexSearch=ID
http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf
http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002005000400015

