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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 038/CT/2020 

 

Assunto: Transferência interna de paciente com agravamento do quadro clínico  para setor 

de emergência. 

Palavras-chave: emergência; dimensionamento pessoal; continuidade da assistência. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Transferência interna de paciente que tem quadro clínico desestabilizado para setor de 

emergência em caso de falta de vaga em UTI. Considerando que a emergência do hospital 

possui uma sala com capacidade para atender paciente crítico por vez e que demanda 

espontânea não é interrompida. Ainda, escala inadequada para assistência com profissionais 

sobrecarregados em funções. Qual legalidade? 

 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O exercício da Enfermagem deve ser executado seguindo todos os preceitos técnicos e 

éticos previstos no Código de Ética profissional, e a continuidade da assistência é um recurso 

dominante em valor ético voltado à vida e guiado a partir do princípio da Segurança 

(BRESCIANI, 2016; p. 67). 

 

A importância da continuidade dos cuidados no campo da Enfermagem está bem 

descrita tanto na legislação que regula o exercício da profissão bem como no próprio Código 

de Ética profissional e ainda, na Sistematização da Assistência de Enfermagem. O artigo 44 

do Código de Ética profissional diz que é dever dos profissionais prestar assistência de 

Enfermagem em condições que ofereçam segurança...[...] Esse mesmo documento ainda 

afirma ser de responsabilidade do profissional assegurar a pessoa, família e coletividade 
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assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência , além de garantir a continuidade da assistência (COFEN; CEPE, 2017). 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo 

de Enfermagem sendo uma ferramenta essencial para o bom desenvolvimento e organização 

do processo de trabalho da equipe de Enfermagem. Dentro da sistematização da Enfermagem 

cabe ao profissional Enfermeiro definir as tarefas, a distribuição das atividades e as escalas de 

plantão de acordo com a necessidade do usuário do serviço seja no ambiente hospitalar ou 

domiciliar. Nos casos em que a assistência deve ser contínua são prescritos cuidados e 

procedimentos pelo Enfermeiro e desenvolvidos pela equipe de acordo com a sua 

competência (LEOPARDI, 2006; COREN/DF, 2014). 

  

Nesse sentido, a transferência interna de pacientes é garantir a continuidade da 

assistência sendo respaldada também pela Resolução COFEN nº 0588/2018 que aprova a 

normatização de atuação da equipe de Enfermagem no processo de transporte de pacientes em 

ambiente interno aos serviços de saúde. 

 

O ato de deixar de prestar assistência ao paciente caracteriza-se abandono de plantão 

e, se houver registro e denúncia ao Conselho Regional de Enfermagem este fará a apuração e 

responsabilização, incluindo a aplicação de penalidade conforme gravidade do caso (COFEN, 

2017). 

Outro aspecto mencionado diz respeito a escala de profissionais de Enfermagem. O 

dimensionamento de pessoal é uma ferramenta definida por Gaidzinski (1991) como um 

processo sistemático que tem por finalidade a previsão da quantidade e qualidade por 

categoria (Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem) requerida para atender, direta ou 

indiretamente, às necessidades de assistência de Enfermagem da clientela. 

 

O Dimensionamento tem seu respaldo legal na Legislação  do exercício profissional: 

Lei nº 7.498/1986 e Decreto nº 94.406/1987; Resolução COFEN Nº 564/2017- Código de 
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Ética dos Profissionais de Enfermagem; Resolução COFEN nº nº543/2017, que revoga a 

Resolução Cofen nº 527/2016. 

 

 

Os aspectos quantitativos de Profissionais de Enfermagem nas instituições de saúde 

são enfatizados para que haja a garantia da segurança e da qualidade da assistência ao cliente 

e a continuidade da vigilância perante a diversidade de atuação nos cuidados e na atenção da 

equipe de Enfermagem. 

 

Neste sentido, cabe ao profissional Enfermeiro garantir a continuidade da assistência 

com o quantitativo adequado de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem e oportuno para o 

perfil de pacientes internados ou sob seus cuidados, buscando mecanismos de garantir a 

continuidade da assistência, podendo inclusive substituir e assumir a jornada de trabalho, se 

necessário. 

 

Desde o início da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) está colocado o 

desafio de se trabalhar redes integradas de saúde. A Portaria Ministerial nº 1.600, de 07 de 

julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências no SUS tem por objetivo ampliar e qualificar o acesso 

humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência. E também promover 

a melhora na articulação e na comunicação entre os diversos pontos de atenção às urgências e 

emergências, tornando o atendimento mais ágil e eficaz, e desta forma reduzindo o número de 

óbitos ou sequelas ao paciente (BRASIL, 2011). 

 

A fim de melhorar a adoção de medidas para a resolução da superlotação das unidades 

de emergência devem ser adotados os seguintes procedimentos: (1) implantação do 

Acolhimento com Classificação de Risco em todas as portas de entrada das emergências a fim 

de qualificar e ordenar o atendimento, (2) direcionamento dos pacientes classificados com 

risco clínico azul e verde para atendimento referenciado e resolutivo, (3) implantação da 

Gestão de Leitos e Vagas no intuito de otimizar a utilização do leito hospitalar retirando os 
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pacientes das unidades de urgência e emergência, (4) ampliação do número de leitos de 

retaguarda destinados à transferência de pacientes crônicos para continuidade de tratamento 

em unidades especificas para esta finalidade, (5) transferência mais ágil dos pacientes aos 

leitos de UTI através da qualificação do atendimento, (6) capacitação de equipes 

especializadas para o atendimento nas salas vermelhas; (7) pactuações para o trabalho 

coordenado, qualificado e resolutivo de todos os entes (BRASIL 2011; BRASIL,2012). 

 

Ainda, a Portaria nº 1663 de 2012, que dispõe sobre o Programa SOS Emergências no 

âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) tem como objetivos:   intervir 

de forma mais organizada, ágil e efetiva sobre a oferta do cuidado nas grandes emergências 

hospitalares do SUS; apoiar as unidades hospitalares para a melhoria da gestão e da qualidade 

assistencial, por meio da implantação de dispositivos como a classificação de risco, gestão de 

leitos, implantação de protocolos clínico-assistenciais e administrativos, adequação da 

estrutura e ambiência hospitalar, regulação e articulação com o sistema de saúde. (BRASIL, 

2012). 

 

Nesse contexto, é necessário decisão politica do conjunto de gestores do SUS 

buscando um pacto cooperativo entre as instâncias de gestão e governança do sistema para 

garantir os investimentos e recursos necessários a estas mudanças. 

 

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

conclui que os profissionais de Enfermagem estão  em concordância com suas prerrogativas 

legais mantendo a responsabilidade  pelo desenvolvimento e pela continuidade da assistência 

e com segurança para o paciente que recebe o cuidado independente do local de internação. 

 

Por fim, recomenda-se que os serviços de saúde criem protocolos assistenciais na área da 

saúde  a fim de promover a melhora significativa do atendimento, considerando a legislação 

especifica, o dimensionamento e as atribuições de cada profissional envolvido no processo 

assistencial.  
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 14 de Outubro de 2020. 

 

              Enf. Dayane C Borille 

                                                 Conselheira Parecerista  

                COREN/SC 086248 

 

Resposta Técnica homologado na 592.ª Reunião Ordinária de Plenário do COREN-SC em  14 

de outubro  de  2020. 
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