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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 009/CT/2019 

 

Assunto: Prestação de socorro por equipe de Enfermagem de Unidade Básica de 

Saúde e cumprimento da prescrição médica durante APH via telefone. 

Palavras-chave: Atendimento Pré-Hospitalar; Enfermagem; Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU). 

 

I - Solicitações recebidas pelo COREN/SC:  

 

Trabalho em Estratégia de Saúde da Família, em algumas situações a família chama para 

atender familiar em casa. Houve uma situação em que a pessoa estava em PCR, a paciente foi 

reanimada e em seguida SAMU chegou para prosseguir o atendimento. Duvida: Estamos 

amparados se o paciente for a óbito ou se, por exemplo, fraturar costela na manobra?  

 

Tenho dúvida em relação a atendimento prestado sob orientação por telefone do SAMU. EX: 

estou atendendo paciente em casa e o medico do SAMU orienta administrar a medicação. 

Tenho amparo legal em caso de reação adversa?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

As urgências e emergências representam um fator de risco de vida importante 

quando não atendidas em tempo hábil e de maneira adequada. Exige-se, portanto, uma 

intervenção competente, segura e livre de risco. O serviço de atendimento pré-hospitalar 

(APH) envolve todas as ações que ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente 

hospitalar (COREN/PE, 2016).  

Considera-se atendimento pré-hospitalar toda e qualquer assistência realizada, 

direta ou indiretamente, fora do âmbito hospitalar, utilizando meios e métodos disponíveis. 

Esse tipo de atendimento pode variar de um simples conselho ou orientação médica até o 

envio de uma viatura de suporte básico ou avançado ao local da ocorrência onde houver 

pessoas traumatizadas, visando à manutenção da vida e à minimização de sequelas. O 
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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/GM/2002 (COREN/PE, 2016). 

Considerando a Lei nº 7498/1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da Enfermagem, e dá outras providências: Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

Enfermagem, cabendo-lhe: I – privativamente: c) planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem; j) prescrição da assistência 

de Enfermagem; 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. 

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: a) participar da 

programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta 

lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;     d) 

participar da equipe de saúde. Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, 

quando exercidas em instituições de saúde, pública e privadas, e em programas de saúde, 

somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

Considerando o Decreto nº 94.406/1987 que Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências: Art. 8º 

– Ao Enfermeiro incumbe: I – privativamente: c) planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem;  f) prescrição da assistência 

de Enfermagem; g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;    

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

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; II – como integrante da 

equipe de saúde:  h) prestação de assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpera 

e ao recém-nascido;  i) participação nos programas e nas atividades de assistência integral à 

saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;     
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j) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; l) execução e assistência obstétrica 

em situação de emergência e execução do parto sem distocia; 

Art. 10 – O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível 

médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: I – assistir ao Enfermeiro:    

a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 

Enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado 

grave; II – executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do 

Enfermeiro e as referidas no Art. 9º deste Decreto: III – integrar a equipe de saúde. Art. 13 – 

As atividades relacionadas nos arts. 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob supervisão, 

orientação e direção de Enfermeiro. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

Art. 22 (Direitos) 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, à família e à coletividade. 

Art. 59 (Deveres) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar 

técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 62 (Proibições) 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. 

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

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

do profissional. 

A Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Atenção às Urgências: 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; prestar a 

assistência de Enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato; realizar partos sem 
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distócia; participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em 

urgências, particularmente nos programas de educação continuada; fazer controle de 

qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo 

desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da 

equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; 

conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. 1.1.1.3 - Técnico 

de Enfermagem: [...] Competências/Atribuições: assistir ao Enfermeiro no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; prestar 

cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à 

distância do profissional Enfermeiro; participar de programas de treinamento e 

aprimoramento profissional especialmente em urgências/emergências; realizar manobras de 

extração manual de vítimas. 

A Resolução CFM nº 1643/2002 que regulamenta a telemedicina, estabelece: Art. 

1º - Definir a Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de 

metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de 

assistência, educação e pesquisa em Saúde. Art. 2º - Os serviços prestados através da 

Telemedicina deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada, pertinentes e obedecer às 

normas técnicas do CFM pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, 

confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Art. 4º - A responsabilidade 

profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente. Os demais envolvidos 

responderão solidariamente na proporção em que contribuírem por eventual dano ao mesmo. 

Considerando a Resolução COFEN nº 487/2015: Art. 1º É vedado aos 

profissionais de Enfermagem o cumprimento de prescrição médica à distância fornecida por 

meio de rádio, telefones fixos e/ou móveis, mensagem de SMS (short message service), 

correio eletrônico, redes sociais de internet ou quaisquer outros meios onde não conste o 

carimbo e assinatura do médico. Art. 2º Fazem exceção ao artigo anterior as seguintes 

situações de urgência e emergência: I - Prescrição feita por médico regulador do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); [...] § 1º É permitido somente ao Enfermeiro o 

recebimento da prescrição médica à distância, dentro das exceções previstas nesta 

Resolução.§ 2º O Enfermeiro que recebeu a prescrição médica à distância estará obrigado a 
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elaborar relatório circunstanciado, onde deve constar a situação que caracterizou urgência e 

emergência, as condutas médicas prescritas e as executadas pela Enfermagem, bem como a 

resposta do paciente às mesmas. § 3º Os serviços de saúde que praticam os casos de 

atendimento previstos nos incisos deste artigo deverão garantir condições técnicas apropriadas 

para que o atendimento médico à distância seja transmitido, gravado, armazenado e 

disponibilizado quando necessário. 

Segundo o Parecer n° 020/2013 do COREN/SP, o qual em sua conclusão refere: 

[...] 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, sendo que o acionamento de serviços como o SAMU, por si só, não excluem a 

obrigação de prestar atendimento, podendo inclusive configurar omissão de socorro. 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. 

Por fim, o Parecer n° 21/2015 do COREN/SE, o qual em sua conclusão refere: A 

equipe de Enfermagem encontra-se respaldada ética e legalmente para executar a prescrição 

medicamentosa via telemedicina, no âmbito do APH/SAMU e dos serviços privados 

congêneres, desde que esteja configurado o risco iminente de morte do paciente assistido e a 

equipe se sinta segura para tal execução; [...] A equipe de Enfermagem deve exarar relatório 

relacionado ao atendimento do paciente, bem como fazer os devidos registros de Enfermagem 

em prontuário. 

Considerando o exposto, o COREN/SC conclui que a Atenção Domiciliar na 

Estratégia Saúde da Família deve atender as solicitações da comunidade para atendimento de 

situações de Urgência Emergência até a chegada do serviço com essa especificidade (SAMU). 

Nessas situações os profissionais estarão devidamente respaldados pela legislação vigente que 

ampara os profissionais quando o paciente está em risco iminente de perder a vida. Cabe 

ressaltar que, conforme Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, não podemos 

negar atendimento em situações de emergência e independente do vínculo profissional 

teremos respaldo legal. A prescrição por telemedicina está amparada legalmente e o 

Enfermeiro pode realizá-la. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 08/02/2019.  
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