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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 096/CT/2019 

 

Assunto: Exercício da Enfermagem sem a presença de médico na unidade de saúde e 

exercício da Enfermagem mediante chegada de Urgência e Emergência. 

Palavras-chave: Enfermagem; Médico; UBS; Urgência e Emergência. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

No município temos uma unidade que funciona das 09:00 às 21:00 h, mas não é uma UPA. 

Em alguns momentos acontece do único médico que estava na unidade se ausentar para uma 

transferência. Diante desse cenário a unidade é fechada? Ou o Enfermeiro continua o 

acolhimento e se caso tiver alguma intercorrência contata o SAMU para estabilizar?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem é uma Profissão autônoma e segue regramento próprio, pautado na 

Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986) que tem como Decreto regulamentador nº 

94.406/1987, além do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as orientações do 

sistema COFEN/CORENs. 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. 

Levando em consideração a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Esta Lei, no Art. 7º, 

estabelece que “as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com 

as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal”, obedecendo ainda aos 

princípios da “universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência” e da “integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 
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contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”, entre outros. 

Considerando a Política Nacional da Atenção Básica, Portaria MS nº 2436/2017, 

que descreve nas atribuições específicas do Profissional Enfermeiro: I) Realizar atenção à 

saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos 

os ciclos de vida; II) Realizar consulta de Enfermagem, procedimentos, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; III) Realizar 

e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com 

protocolos estabelecidos; IV) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados 

para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da 

equipe; 

Considerando que a Resolução COFEN nº 358/2009 afirma que o Processo de 

Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 

públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, ou seja, reforça a 

autonomia conferida na Lei do Exercício Profissional. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

Cofen nº 0564/2017:  

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

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

e legais da profissão. 

 (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. 
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(Proibições) Art. 81 Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na 

legislação vigente. 

O Parecer n° 001/2007 do COREN/DF, em sua conclusão afirma: “Ante ao 

exposto, somos de parecer que na ausência do médico, o profissional de Enfermagem deverá 

envidar todos os esforços dentro de sua competência técnica e legal para atender ao usuário do 

serviço de saúde, não podendo ser lhe imputada culpa, quando as necessidades de 

atendimento do paciente ultrapassarem sua capacidade, pois, não haverá omissão. A 

responsabilidade pela manutenção da equipe de saúde completa durante todo o período de 

funcionamento da instituição é única e exclusivamente dos gestores, os quais responderão 

perante a justiça pela omissão. [...]”. 

O Parecer COREN/GO nº 048/2015 apresenta a seguinte conclusão: “A 

assistência à saúde prestada na Atenção Primária em Saúde trata-se de trabalho em equipe, 

sendo que o profissional médico deverá compor essa equipe em todos os períodos. A falta 

desse profissional implica em responsabilidade administrativa da gestão municipal e não 

compete à equipe de Enfermagem, a despeito da falta do profissional médico, assumir 

responsabilidades desta categoria profissional, [...]. 

O Parecer COREN/PE nº 005/2019, em sua conclusão afirma: “A equipe de 

Enfermagem é responsável pela assistência de Enfermagem durante todo período em que o 

paciente se encontrar na instituição, seja em atendimento, observação e/ou internado. Na 

ausência e/ou inexistência do médico, os profissionais de Enfermagem deverão permanecer 

atuando na prestação da assistência de Enfermagem, obedecendo às atribuições que compete a 

cada categoria, garantindo assim a continuidade do cuidado de Enfermagem. Na execução da 

prescrição médica, atender ao disposto na Resolução Cofen nº 487/2015 e nos casos de 

urgência e emergência, prestar assistência considerando o conhecimento técnico e científico, 

como também os programas de saúde pública e/ou a rotina aprovada pela instituição, 

relatando posteriormente por escrito o fato ocorrido, bem como as providências adotadas. Nos 

estabelecimentos, em que a ausência e/ou inexistência de um dos profissionais da equipe de 

saúde necessário para garantir uma assistência de qualidade ao paciente, torna-se rotineira, 

denunciar aos órgãos competentes para que os mesmos procedam com medidas cabíveis para 
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sanar esta irregularidade/ilegalidade. As unidades devem manter no horário de funcionamento 

a equipe completa, considerando a atividade principal de cada serviço e o que é proposto em 

legislação, garantindo a ininterrupção da assistência, como também elaborar e disponibilizar 

nos setores os Manuais e Protocolos – Procedimentos Operacionais Padrão do serviço.”. 

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

conclui que, sendo a Enfermagem uma Profissão autônoma, deve o Enfermeiro dar 

continuidade na atenção ao paciente independente da presença do Profissional médico. Ao 

atender o paciente o Enfermeiro tem como dever aplicar as etapas do Processo de 

Enfermagem garantido pela Resolução n° 358 de 2009, que envolve tomada de decisão e 

encaminhamento, se for necessário, para o SAMU ou outro serviço que faça parte da Rede de 

Urgência e Emergência. Salienta-se que é da gestão institucional/municipal a responsabilidade 

em manter a equipe completa para assegurar assistência de qualidade e livre de danos ao 

usuário, família e comunidade. 

Salientamos a importância de comunicar o gestor institucional/municipal quando 

da falta, ausência e/ou deficiência de recursos humanos da equipe de trabalho. 

  

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 07 de novembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 09/12/2019. 
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