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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 041/CT/2019 

 

Assunto: Responsabilidade do profissional de Enfermagem em chamar Médico. 

Palavras-chave: Enfermeiro; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se existe algum parecer que sugere, solicita ou obriga que o Enfermeiro ou 

Técnico de Enfermagem chame o Médico em seu quarto para atender os seus pacientes já 

classificados por risco. Uma vez que o Médico do pronto atendimento está a disposição 

durante o seu período de trabalho para tal objetivo. A direção técnica médica ou a direção 

geral do hospital poderá obrigar o Técnico ou Enfermeiro ficar correndo atrás do Médico para 

o mesmo realizar o que lhe compete?  

 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício 

Profissional (Lei nº 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto nº 94.406/1987), 

além do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). Neste sentido, a 

Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

Os CORENs do Distrito Federal (Parecer Técnico nº 01/2017), Tocantins (Parecer 

Técnico do ano de 2016), São Paulo (Orientação Fundamentada nº 091/2015), Sergipe 

(Parecer Técnico nº 15/2014) e Paraíba (Parecer Técnico nº 059/2016), referem que, durante o 

exercício das atribuições profissionais, todos devem estar conscientes e cientes das suas 

responsabilidades e se fazerem presentes, durante todo o horário, em seus plantões nas 

unidades de saúde, portanto, disponíveis a qualquer tempo em seus postos de trabalho, 

respeitando suas escalas de serviço e o revezamento estipulado para o descanso, não deixando 

lacunas de atendimento. 
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O COREN/TO (2016) referenda ainda, que em situações de urgência e 

emergência, esta situação precisa ser vista sob outra perspectiva, pois o código de ética afirma 

ser dever profissional proteger a pessoa, a família e coletividade contra danos causados por 

imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, não 

havendo, dentro da legalidade da profissão, obrigação ou dever profissional de chamar os 

médicos em horário de descanso para o atendimento de usuários em espera, mesmo isso 

fazendo parte de uma cultura de trabalho e prática comum em quase todos os serviços. 

Também torna-se importante frisar que, em “[…] situações de emergência, a responsabilidade 

de chamar o Médico é de todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência ao 

paciente”. 

Entende-se que o objetivo do atendimento da urgência e emergência é reduzir a 

morbimortalidade e as sequelas permanentes dos usuários, sendo necessário garantir a 

sistematização na assistência, levando em consideração a infraestrutura, equipamentos, 

materiais e, principalmente, recursos humanos, de modo a ofertar segurança e qualidade 

adequada para prestar a integralidade da assistência. 

Levando em consideração o Decreto nº 94.406/1987, o qual regulamenta a Lei do 

Exercício Profissional: Art. 8º – Ao Enfermeiro incumbe: I – privativamente: a) direção do 

órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, 

e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; b) organização e direção dos serviços de 

Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 

serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de Enfermagem; [...] g) cuidados 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: [...] f) participação na elaboração de medidas de prevenção e 

controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 

Enfermagem; [...] 

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 
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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. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(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. 

(Direitos) Art. 4 Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos 

e legais da profissão. 

(Direitos) Art. 13 Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o 

local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou 

desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo 

formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à 

instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. 

(Direitos) Art. 22 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. 

(Deveres) Art. 24 Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 

resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

(Deveres) Art. 26 Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem. 

(Deveres) Art. 28 Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem 

e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam 

prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade. 

(Proibições) Art. 61 Executar e/ou determinar atos contrários ao Código de Ética e 

à legislação que disciplina o exercício da Enfermagem. 
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(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. 

Cabe à equipe de Enfermagem a garantia e manutenção de condições para que o 

paciente seja atendido em suas demandas. O Código de Ética veda aos profissionais negar 

assistência a pacientes em situação de urgência e emergência e, em momento algum, há 

imperativo legal que obrigue a equipe de Enfermagem a comunicar e solicitar a presença do 

Médico plantonista para o atendimento de usuários. 

Levando em conta a discussão sobre qualidade e segurança dos pacientes, os 

conselhos profissionais devem estar atentos e realizar discussões e Pareceres técnicos sobre a 

temática, pois os profissionais envolvidos na assistência tem a responsabilidade de se fazerem 

presentes durante todo o plantão. Nesse sentido, as instituições deveriam ter protocoladas 

sistemas de alerta efetivos para as notificações e chamados, utilizando-se de moderna 

tecnologia disponível, sem inferir na responsabilização da Enfermagem. Muito ainda precisa 

ser discutido, pois a ocorrência de incidentes com os usuários dos serviços de saúde podem 

ser relacionadas a vários fatores, inclusive os relacionadas aos processos de trabalho e a busca 

da qualidade e segurança são imprescindíveis, cabendo aos gestores a criação de práticas 

seguras, prevenindo danos e promovendo a qualidade (ANVISA, 2015) 

O Parecer Técnico nº 005/2017 do COREN/RS, em sua conclusão refere: “Diante 

do acima descrito, entende-se que a realização do ato de chamar o médico durante seu horário 

de repouso para atender pacientes que aguardam atendimento não é de competência da equipe 

de Enfermagem, pois todos os profissionais envolvidos na assistência devem estar conscientes 

e cientes de suas atribuições e se fazerem presentes nas escalas de plantão, estando 

disponíveis em seus postos de trabalho, respeitando o revezamento de descanso, sem, com 

isso, deixar desamparado quem procura atendimento. Ressalva é feita nos casos de urgência e 

emergência, quando qualquer membro da equipe multiprofissional tem a responsabilidade de 

comunicar ao Médico plantonista, realizando os devidos registros com data, hora e local, 
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salvaguardam-se, assim, de intercorrências profissionais futuras. Salienta-se que, a relação 

entre os membros da equipe multiprofissional, aqui ressaltando Médicos e Enfermeiros, 

indiferentemente da situação, deve priorizar o respeito e a responsabilidade para com a vida.”. 

O Parecer COREN/DF nº 01/2017, ressalta em sua conclusão que: “Ante o 

exposto, o parecer técnico do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal é que 

não compete ao Enfermeiro – tampouco a qualquer outro profissional da área – chamar o 

Médico no horário de repouso para atender pacientes que aguardam atendimento. Todos os 

profissionais da saúde devem ser conscientes e cientes de suas atribuições e se fazerem 

presentes nas escalas de plantão. Devem estar disponíveis em seus postos de trabalho, 

respeitando o revezamento de descanso, sem, com isso, deixar desamparado quem procura 

atendimento nos estabelecimentos de saúde. Casos rotineiros e previsíveis de atendimento de 

saúde não devem servir de motivo para imposição de responsabilidades a Enfermeiros e 

demais profissionais de Enfermagem, sob pena de estarmos atribuindo competências para 

além do que determina o ordenamento legal e jurídico. Em situações caracterizadas como 

atendimento de emergência, a responsabilidade de comunicar o Médico torna-se de todos os 

profissionais de saúde envolvidos na assistência ao paciente. O profissional de saúde deve 

efetuar o registro do chamado com data, local e horário. Oportuno registrar ainda que as 

relações entre profissionais de saúde devem ser pautadas pelo respeito e responsabilidade para 

com a vida, motivo pelo qual comungamos do entendimento de que os profissionais de 

Enfermagem têm na saúde e nos pacientes o fim último da sua atividade laboral.”. 

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

conclui que não compete ao Enfermeiro, tampouco a qualquer outro profissional, chamar o 

Médico no local de repouso, durante horário de trabalho, para atender pacientes que aguardam 

atendimento, todos os profissionais devem ter ciência de suas atribuições e se fazerem 

presentes no plantão em seu respectivo local de trabalho, respeitando o revezamento de 

descanso, sem, com isso, deixar desamparado quem procura atendimento nos 

estabelecimentos de saúde. Em situações caracterizadas como atendimento de emergência, a 

responsabilidade de comunicar o Médico torna-se de todos os profissionais de saúde 

envolvidos na assistência ao paciente, nestes casos, o profissional de saúde deve efetuar o 

registro do chamado com data, local e horário. Sugere-se protocolo administrativo, com 



   
 

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 

 

atribuições de cada profissional para as situações de rotina, estabelecendo o fluxo adequado 

para o atendimento. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019. 
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