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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 002/CT/2019 

Assunto: Atendimento Pré-Hospitalar em Áreas de Risco.  

Palavras-chave: Atendimento Pré-Hospitalar. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

A Coordenação de Enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - da 

Grande Florianópolis questiona o COREN/SC sobre a questão ética e legal da negativa de 

atendimento a ocorrências em áreas de risco (Bairro perigoso, área de conflito com armas, 

etc). 

Considerando o Código de ética profissional, onde o enfermeiro não pode negar o 

atendimento ou a vítima, e também considerando as literaturas sobre Atendimento Pré-

Hospitalar Tático e Atendimentos em situações de risco e desastres, onde orientam a 

importância da segurança de cena e segurança da equipe, não entrando em zona ou “área 

quente”, preservando sua segurança. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no Brasil, dentro do SUS denominado 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi instituído pelo Ministério da Saúde 

através da Portaria n° 2048/2002, devido à necessidade de se ordenar o atendimento às 

urgências e emergências, acolhimento, atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e 

médias urgências, estabilização e referência adequada dos pacientes graves dentro do Sistema 

Único de Saúde.  

Segundo Thomaz e Lima (2000), o Enfermeiro desempenha suas funções antes do 

atendimento no que concerne a checagem e reposição de material padronizado para a 

emergência, manutenção de kits de atendimento, acesso venoso, vias aéreas, procedimento 

cirúrgico e de infusão venosa em neonato; checagem e reposição de medicamentos portáteis 

(multi-box); verificação do volume de oxigênio no cilindro. Já durante o atendimento, atua 

acessando a vítima com segurança, avaliando a cena (a fim de obter informações pertinentes 
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ao atendimento), colhendo a história da vítima quando possível, realizando a priorização de 

atendimento em acidentes de múltiplas vítimas, realizando avaliação secundária (pesquisa 

abrangente e detalhada do corpo da vítima), estabelecendo prioridades de atendimento; 

estabilização da vítima antes do transporte, prestação de cuidados intensivos; manutenção do 

cuidado e evolução de todos os sinais e sintomas; prover um transporte de forma eficiente e 

seguro até a unidade hospitalar e repassa as informações a respeito do caso à equipe do 

serviço de emergência. 

A Portaria n° 2048/2002, elenca as atribuições de cada profissional envolvido no 

APH. Percebe-se que, devido às características do serviço, no qual o médico nem sempre está 

presente na cena de atendimento ao paciente, foi devidamente incluída como atividade de 

rotina a execução de prescrição médica via telemedicina, como segue abaixo: 1.1.1.2 – 

Enfermeiro: […] Competências/Atribuições: supervisionar e avaliar as ações de Enfermagem 

da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar prescrições médicas por 

telemedicina; prestar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes 

graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 

tomar decisões imediatas […]. 

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – 

privativamente: [(...] l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; II – como integrante da equipe de 

saúde: [...] f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 

durante a assistência de enfermagem. 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação 

e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: § 1º Participar da 

programação da assistência de Enfermagem; § 2º Executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do 

Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 

grau auxiliar;§ 4º Participar da equipe de saúde. 
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Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

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

família e à coletividade. 

(Proibições) Art. 76 Negar assistência de Enfermagem em situações de urgência, 

emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física 

do profissional. 

(Direitos) Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 

segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 

Para o Coren/SP, ante tal determinação, ficaria o profissional obrigado à prestação 

de socorro em todo e qualquer caso em que se evidenciasse a situação de urgência e 

emergência. Contudo, tendo em vista a importância desta afirmativa, há que se verificar se o 

dever de atendimento nestes casos é absoluto ou relativo, e se sua negativa configuraria crime 

de omissão de socorro, ou ainda se haveria a ocorrência de infração ética punível com as 

penas previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE (COREN/ SP, 

2013). 

Deve-se considerar também o artigo do Código Penal configurador do delito de 

Omissão de Socorro: Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 

risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 

desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 

pública.  

Pela simples leitura do artigo, observamos que a obrigação de prestar socorro não 

se configura em algo absoluto, tendo em si algumas alternativas que se presentes no caso 

fático, exclui o crime, o que abrange a situação do profissional de Enfermagem que obrigado 

a prestar assistência, poderia vir a deixar de fazê-lo, se existisse o risco pessoal para a 

prestação de socorro, e desta forma não se aplicariam também as penas previstas no Código 
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de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Em contrapartida, o profissional que detém sob 

sua guarda, cuidado, proteção ou vigilância pessoa para tratamento, tem o dever de zelar pela 

manutenção e recuperação da saúde, não podendo de forma injustificável, deixar de prestar 

atendimento de modo que o paciente venha a sofrer consequências, tais como, o agravamento 

do estado clínico pela falta de vigilância e cuidado do profissional (COREN/SP, 2013). 

Por fim, o Parecer Técnico nº 020/2013 do COREN/SP, que em sua conclusão 

refere: “Ante o acima exposto, em consequência da legislação vigente, a todo profissional de 

Enfermagem é obrigatória a prestação de socorro em casos de urgência e emergência, 

independente do ambiente em que o destinatário do cuidado se encontre [...] No entanto, 

poderá deixar de prestar estes cuidados quando presente o risco pessoal para a assistência, ou 

ainda, quando desta conduta possa resultar dano a outro paciente que já esteja sob o cuidado 

do profissional.” 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

conclui que resta claro, a obrigatoriedade da assistência de Enfermagem em situações de 

urgência e emergência, desde que, não ofereça risco a integridade física do profissional.  No 

entanto, os Profissionais de Enfermagem estão devidamente resguardados pelo atual Código 

de Ética, caso ocorra a negativa de socorro e a situação ofereça comprovadamente risco a 

integridade física dos Profissionais de Enfermagem envolvidos. Salienta-se a importância da 

atuação conjunta com órgãos de segurança pública e o acato às orientações destes quando em 

situações de risco. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 
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Revisado pela Direção em 06/02/2019. 
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