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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 003/CT/2019 

Assunto: Passagem de plantão, Enfermagem e rendição. 

Palavras-chave: Passagem de Plantão, Enfermagem. 

 

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 responsabilidade ética e legal sobre: 

Enfermeiro do plantão da ambulância de suporte avançado (USA) se ausenta do posto de 

trabalho (ao término das 12h de plantão) para assumir plantão em outra instituição. Mesmo na 

ausência de outro profissional enfermeiro, no caso, sua rendição. Desta forma, inativando a 

unidade do SAMU deste município, por minutos ou até horas, até a chegada de novo 

enfermeiro. Neste cenário, peço parecer técnico.  

 

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.  

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

tomar decisões imediatas […]. 

No que tange ao abandono de plantão, este é caracterizado pela ausência do 

profissional no local e no ambiente de trabalho injustificadamente e sem prévia autorização do 

chefe imediato, faltando o colaborador com os princípios e valores morais que guiam as ações 

e comportamentos de um indivíduo ou de um grupo. Tais condições são apresentadas sob a 

forma de regras, nos diferentes códigos de éticas adotados pelos trabalhadores, formando um 

conjunto de direitos e obrigações do profissional em sua relação com o cliente, os colegas e 

com a corporação onde trabalha (DURAND, 2003). 

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. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Deveres) Art. 38 Prestar informações escritos e/ou verbais, completas e 

fidedignas necessárias a continuidade da assistência e segurança do paciente. 

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 

 (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. 

 

As passagens de plantão precisam acontecer de forma responsável e parcimoniosa. 

A assistência não deve ser descontinuada e os preceitos legais não devem ser ignorados. O 

profissional de Enfermagem não deverá atuar na instituição por mais de 24 horas. Caso a 

rendição não chegue ao final dos plantões, a supervisão e chefia deve ser comunicada a partir 
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do 15° minuto de atraso. É de responsabilidade da chefia providenciar profissional para 

manter a continuidade da assistência de Enfermagem. O profissional de Enfermagem deverá 

aguardar a substituição por duas horas após o término do plantão, nos termos da CLT 

(COREN/RJ, 2015). 

Levando em consideração o Parecer do COREN/PE nº 016/2017, o qual em sua 

conclusão refere: “Pela análise dos dispositivos ético e legais não resta dúvidas quanto a 

responsabilidade e os deveres que o profissional de Enfermagem possui no cuidado ao 

paciente. Responsabilidade esta que permeia todo o seu horário de trabalho, desde do 

momento em que assume o plantão, executa a prática de Enfermagem, registra em prontuário 

todos os cuidados prestados e repassa todas as informações necessárias para a garantia da 

continuidade da assistência. Desta forma, é imprescindível que a passagem do plantão seja 

realizada de maneira a garantir que todas as informações do cuidado prestado sejam 

repassadas para o profissional que continuará assistir ao paciente. [...]. Frisa-se, aqui, também, 

a obrigatoriedade de a unidade de saúde prestadora do serviço de Enfermagem possuir 

adequadamente o quantitativo mínimo de pessoal, a fim de garantir uma assistência segura e 

contemplar o índice de segurança técnica (IST). E, uma vez dispondo do número mínimo de 

profissionais para assistência segura nos parâmetros da Resolução Cofen nº 543/2017, será 

possível uma prática diária de gerenciamento mais autônoma e flexível administrativamente, 

no tocante a rotina de passagem de plantão em situações como faltas e/ou atrasos”. 

Segundo o Parecer n° 039/2017 do COREN/TO, o qual em sua conclusão refere: 

“O profissional de Enfermagem (técnico, auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro) é 

responsável pelo desenvolvimento e pela continuidade da assistência de qualidade e com 

segurança para si mesmo e para o paciente que recebe o cuidado, devendo comunicar as 

intercorrências ao Enfermeiro supervisor da unidade/ serviço ou a chefia imediata, de acordo 

com as normas definidas assim que elas surgirem, visando a substituição em tempo hábil e 

sem prejuízo da assistência. No caso de abandono de plantão ou ausência sem justificativa 

cabe ao membro da equipe de Enfermagem, que identificou o fato, o registro e a denúncia ao 

Conselho Regional de Enfermagem para a sua apuração e responsabilização dos profissionais 

envolvidos na situação de acordo com sua participação ou ausência injustificada. O Conselho 

Regional de Enfermagem fará a apuração e aplicação das penalidades conforme a gravidade 
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do caso, para todos os envolvidos na situação. Sendo assim, o fato de deixar o plantão sem 

autorização da chefia imediata/mediata configura se abandono de plantão. Diante do ato de 

abandono de plantão, responde no caso de comprovação de dano ao paciente ou pacientes, 

quem abandonou a assistência, quem não compareceu para escala determinada e quem tem a 

função de gerência. Devendo ser reconstituídos os fatos da ocorrência da situação através de 

procedimentos ético-disciplinar deste Conselho e processo administrativo na instituição. [...]”. 

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

conclui que o Profissional de Enfermagem, ao ausentar-se do posto de trabalho (ao término 

das 12 h de plantão), sem comunicar a chefia imediata após 15 minutos e aguardar 2 horas 

para que a reposição seja organizada, incorre em infração ética por negligência e por Negar 

assistência, sempre que a viatura for chamada e estiver inativada em decorrência da ausência 

do profissional de Enfermagem. Também é importante enfatizar que se o profissional de 

Enfermagem informar a sua chefia imediata da ausência de substituição no término do 

plantão, esta tem o dever ético de providenciar sua substituição no tempo estipulado para a 

organização do serviço. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2018. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06/02/2019. 
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