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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 077/CT/2019 

 

Assunto: Enfermeiro acumular as funções de classificador de risco e as demais 

funções da assistência. 

Palavras-chave: Classificação de Risco; Enfermeiro; Plantão.  

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico para seguinte: UPA com atendimento de 9 mil pacientes/mês. 

Apresente quadro técnico com 2 enfermeiros para 7 técnicos dia e 2 enfermeiros para 6 

técnicos noite. Ficando apenas 1 enfermeiro trabalhando no plantão, por motivo de falta. 

Como fica a prioridade? O enfermeiro ficará na classificação de risco ou no posto de 

Enfermagem? Como fica ao atendimento  na sala vermelha?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem segue regramento próprio, a partir da 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. 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. 

Considerando a Resolução Cofen nº 423 de 11 de abril de 2012, a qual normatiza no Âmbito 

do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do Enfermeiro na 

atividade de Classificação de Riscos e traz em seus considerandos: 

Considerando a classificação de risco e correspondente priorização do atendimento em 

Serviços de Urgência como um processo complexo, que demanda competência técnica e 

científica em sua execução; 

Considerando o processo de acolhimento e classificação de risco como parte do 

sistema de humanização da assistência, objeto de padronização do Ministério da Saúde; 
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Considerando que a metodologia internacionalmente reconhecida para classificação de 

risco (Protocolo de Manchester) prevê que o usuário seja acolhido por uma equipe que 

definirá o seu nível de gravidade e o encaminhará ao atendimento específico de que necessita; 

Considerando a imprescindível qualificação e atualização, específica e continuada, do 

Enfermeiro para atuar no processo de classificação de risco e priorização da assistência à 

saúde. 

Ainda levando em consideração a Resolução Cofen nº 423 de 11 de abril de 2012: Art. 

1º No âmbito da equipe de Enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência 

em Serviços de Urgência é privativa do Enfermeiro, observadas as disposições legais da 

profissão. Parágrafo único. Para executar a classificação de risco e priorização da assistência, 

o Enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que 

garantam rigor técnico-científico ao procedimento. Art. 2º O procedimento a que se refere 

esta Resolução deve ser executado no contexto do Processo de Enfermagem, atendendo-se às 

determinações da Resolução Cofen nº 358/2009 e aos princípios da Política Nacional de 

Humanização do Sistema Único de Saúde. 

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. 

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

imperícia, negligência ou imprudência. 

(Deveres) Art. 55 - Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

sócio educativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

O Parecer nº 023/2018 do Coren/GO, em sua conclusão refere: “Mediante o exposto, a 

Câmara Técnica de Assuntos Profissionais do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás 

entende que, segundo a legislação vigente, a Classificação de Risco corresponde a uma 

priorização do atendimento em Serviços de Urgência pelo Ministério da Saúde e trata-se de 

um processo complexo, que demanda imprescindível qualificação e atualização, específica e 
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continuada do Enfermeiro para atuar com competência técnica e científica em sua execução, 

além de uma atenção que deve ser contínua, pois envolve risco de danos tanto ao paciente 

como ao profissional envolvido. Dessa forma, para a atuação mais segura e eficaz para o 

profissional e paciente na Classificação de Risco é recomendado que o Enfermeiro não atue 

em mais de uma atividade concomitantemente. É da máxima importância a instituição de 

protocolos e a responsabilidade da gestão de Enfermagem dos serviços na sua construção em 

equipe e encaminhamentos até a aprovação final com o aval da diretoria técnica da instituição 

para embasamento legal e resguardo da equipe de Enfermagem.”. 

Considerando o Parecer Coren/SC nº 009/CT/2015/PT e o exposto, o Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina afirma que incumbe ao Enfermeiro Responsável 

Técnico como coordenador do Serviço de Enfermagem fazer o cálculo de dimensionamento 

de pessoal, tomando as providências cabíveis, inclusive junto a este Conselho. 

Ante ao exposto o Coren/SC recomenda que o Enfermeiro responsável pela 

Classificação de Risco não deve acumular a responsabilidade de classificador e de gestão da 

assistência em outras áreas da emergência.  Cabe ao Enfermeiro Responsável Técnico da 

instituição junto com os Enfermeiros do serviço dimensionar a necessidade de pessoal e a 

organização e desenvolvimento de Protocolo assistencial com a rotina de atendimento e o 

estabelecimento de prioridades. Salientamos que as situações de emergência (sala vermelha) 

devem ser prioritárias e, que a classificação de risco não pode ficar sem profissional 

Enfermeiro, assim como o posto de Enfermagem, portanto não é questão de prioridade, mas 

sim de dimensionamento. 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 15 de setembro de 2019. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 30/09/2019. 
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