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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 031/CT/2020 

 

Assunto: Classificação de risco e dispensa de pacientes por Enfermeiros. 

Palavras-chave: Classificação de risco; Acolhimento; Enfermeiro. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

O Enfermeiro na Atenção Básica pode liberar paciente sem avaliação Médica em um 

município que não tenha implantado um protocolo de acolhimento. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

As dimensões constitutivas do acolhimento na atenção básica compreendem o 

acolhimento como mecanismo de ampliação e facilitação do acesso, o acolhimento como 

postura, atitude e tecnologia do cuidado, o acolhimento como dispositivo de (re) organização 

do processo de trabalho em equipe. O acolhimento é uma prática presente em todas as 

relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de 

receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas (BRASIL, 2011).  

A Política Nacional da Atenção Básica o aponta como fundamento e diretriz quando 

define que o serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central de acolher, 

escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de 

saúde da população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar 

pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos de atenção da rede (BRASIL, 

2017). 

 Ainda no âmbito da Atenção Básica é característica do processo de trabalho das 

equipes realizarem o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de 

necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da 

assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências (BRASIL, 

2017). 
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Destaca-se que o Acolhimento como dispositivo tecno-assistencial permite refletir e 

mudar os modos de operar a assistência, pois questiona a clínica no trabalho em saúde, os 

modelos de atenção e gestão e o acesso aos serviços. A avaliação de risco e vulnerabilidade 

não pode ser considerada prerrogativa exclusiva dos profissionais de saúde, o usuário e sua 

rede social devem também ser considerados nesse processo. Avaliar riscos e vulnerabilidade 

implica estar atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes o 

usuário que chega andando, sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, 

pode estar mais necessitado de atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade 

(BRASIL, 2008).  

A Classificação de Risco correspondente à priorização do atendimento em Serviços e 

situações de Urgência/Emergência como um processo complexo, que demanda competência 

técnica e científica em sua execução, está regulamentada pela Resolução COFEN nº 

423/2012, que normatiza no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, a participação do Enfermeiro na atividade de Classificação de Riscos em seu 

Artigo 1°: No âmbito da equipe de Enfermagem, a Classificação de Risco e a 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. 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2048/2002, propõe a implantação nas 

unidades de atendimento às urgências do acolhimento e da “triagem classificatória de risco”. 

Assim descreve a referida Portaria: “A seguir deve ser realizada a triagem classificatória de 

risco. O processo de triagem classificatória deve ser realizado por profissional de saúde, de 

nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré estabelecidos e 

tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em 

ordem de prioridade para o atendimento. A esta triagem classificatória é vedada a dispensa de 

pacientes antes que estes recebam atendimento médico. Após a classificação de risco, os 
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pacientes são encaminhados aos consultórios médicos. Uma vez realizado o atendimento, o 

paciente deve ter sua referência garantida mediante encaminhamento realizado através das 

centrais de regulação ou, quando estas não existirem, através de fluxos previamente 

pactuados.” Resta claro, de forma inequívoca, que é VEDADA a dispensa de pacientes antes 

que estes recebam atendimento médico. Assim, O profissional Enfermeiro responsável pela 

classificação de risco, não está autorizado a dispensar os pacientes antes que eles recebam o 

devido atendimento médico, e por este profissional médico o paciente seja atendido, 

dispensado ou encaminhado para outra unidade de saúde (BRASIL, 2002).  

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987, 

que dispõe sobre o exercício da Enfermagem no Art. 11 O Enfermeiro exerce todas as 

atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – privativamente: [...] i) consulta 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; II – como 

integrante da equipe de saúde: [...] c) prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 4° 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. 

O acolhimento com classificação de risco e priorização de atendimento é parte do 

sistema de humanização da assistência, objeto do Ministério da Saúde. No âmbito da equipe 

de Enfermagem é privativa do Enfermeiro e tem por principais objetivos a priorização do 

atendimento de acordo com critérios clínicos e não simplesmente por ordem de chegada, a 
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obrigatoriedade de encaminhamento responsável, o aumento da eficácia do atendimento e 

detecção de casos que se agravam se o atendimento for postergado. O procedimento de 

acolhimento com classificação de risco não habilita o profissional Enfermeiro a dispensar o 

paciente que busca atendimento médico e sim, organizar o atendimento de acordo com o nível 

de gravidade, encaminhando-o ao atendimento de que necessite (COREN/GO, 2016). 

O profissional Enfermeiro está legalmente habilitado para desempenhar os 

procedimentos referentes à classificação de risco. Todavia, é vedado a este mesmo 

profissional a dispensa dos pacientes ou o seu encaminhamento para outras unidades de 

saúde, sendo estas atribuições exclusivas dos médicos (COREN/ RJ, 2016). 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2079 de 14 de agosto de 

2014 torna obrigatória a implantação do Acolhimento com Classificação de Risco para o 

atendimento dos pacientes em todos os serviços de pronto atendimento 24 horas da rede de 

complexidade intermediária (UPAS – Unidades de Pronto Atendimento) e hospitalares. 

Ainda, destaca que todo paciente nesses espaços, independente do agravo, deverão ser 

atendidos por um profissional médico e não podem ser dispensados ou encaminhados a outras 

unidades por profissional não-médico.  

Os protocolos de classificação são instrumentos que sistematizam a avaliação, vale 

ressaltar, que não se trata de fazer diagnóstico prévio nem de excluir pessoas sem que tenham 

sido atendidas pelo médico, mas a classificação de risco é realizada pelo Enfermeiro, baseado 

em consensos estabelecidos conjuntamente com a equipe médica para avaliar a gravidade ou o 

potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento do paciente. Portanto, a 

classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam 

de tratamento imediato, em acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 

sofrimento (BRASIL, 2006).  

Ante ao exposto, o COREN-SC conclui que: A Enfermagem tem respaldo para 

realizar o Acolhimento e a Classificação de Risco dos pacientes em qualquer unidade de 

saúde seja de caráter hospitalar, pré-hospitalar na urgência ou da Atenção Básica, desde que 

respeitado a legislação do exercício profissional e a equipe esteja capacitada conforme o 

protocolo estabelecido pela instituição, sendo a classificação de risco competência privativa 

do Enfermeiro no âmbito da equipe de Enfermagem, onde, em alguns 
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procedimentos/atendimentos específicos da Enfermagem os pacientes serão acolhidos e 

encaminhados conforme suas necessidades para procedimentos ou para avaliação de outros 

profissionais da equipe de saúde conforme os fluxos de atendimento estabelecidos em cada 

serviço. Os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, não poderão realizar a classificação de 

risco, porém deverão realizar escuta qualificada, sobretudo no âmbito da Atenção Básica.  

Salienta-se que ao Enfermeiro em decorrência do protocolo de acolhimento com 

classificação de risco, e em unidades que não tem a implantação deste protocolo incumbe o 

encaminhamento seguro, e não a dispensa do paciente mesmo quando classificado como 

“verde” e “azul” conforme o caderno 28 do Ministério da Saúde. Os Enfermeiros que atuam 

em municípios com protocolos clínicos instituídos, que respaldem suas condutas frente às 

condições de pacientes apresentadas em demanda espontânea, poderão utilizá-los, conforme 

determina o arcabouço legal da profissão da Enfermagem.  

Todas as ações descritas devem ser pautadas pela Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) com aplicação do processo de Enfermagem por meio de consultas de 

Enfermagem conforme previsto na Resolução COFEN nº 358/2009, além de subsidiadas nos 

protocolos institucionais.  

Salientamos ainda, a importância da construção/implantação de protocolo para 

realização desse procedimento, que além de normatizar o trabalho dos profissionais, prevê 

riscos, medidas preventivas de agravos e tratamento da não conformidade, colaborando na 

mitigação de riscos e danos para o usuário e trabalhadores de saúde. 

 

Esta Resposta Técnica revoga a Resposta Técnica COREN/SC nº 050/CT/2017. 

 

 

 

É a Resposta Técnica. 

 

 

Florianópolis, 31 de agosto de 2020. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 02/09/2020. 
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