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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 039/CT/2020 

 

Assunto: Passagem de plantão fora da base do Serviço Móvel de urgência – SAMU. 

 

Palavras-chave: Plantão; Enfermeiro; Urgência e emergência;   

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Passagem de plantão, fora da base de serviço, de Enfermeiros que atuam em serviço móvel de 

urgência – SAMU, durante atendimento ou transporte de paciente. Qual legalidade dessa 

ação?  

 

II - Da fundamentação e análise:  

A área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante componente da 

assistência à saúde.   A rede de atenção às urgências e emergências no Brasil é organizada e 

regulamentada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente, pela Portaria nº 

1.600/ 2011. Esta é constituída pelos seguintes componentes: Promoção, Prevenção e  SAMU 

192 e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Força 

Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o Conjunto de 

Serviços de Urgência 24 horas; Hospitalar; e Atenção Domiciliar (BRASIL, 2002; 

LUCHTEMBERG; PIRES, 2016). 

Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área de urgência, o atendimento que 

procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza 

clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas), que possa levar a sofrimento, 

sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou 

transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema 

Único de Saúde. O Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser entendido como 
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uma atribuição da área da saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação. O atendimento 

no local é monitorado via rádio pelo médico regulador que orienta a equipe de intervenção 

quanto aos procedimentos necessários à condução do caso (BRASIL, 2002). 

Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem contar com equipe de 

profissionais oriundos da área da saúde e não oriundos da área da saúde. Os Enfermeiros 

desenvolvem atividades de coordenação e educação continuada e prestam assistência direta ao 

paciente nas unidades de suporte avançado terrestre ou aéreo. Nas unidades de suporte básico 

estão os técnicos de Enfermagem que desenvolvem assistência de menor complexidade 

(BRASIL, 2002). 

 

 A Portaria nº 2.048/2002, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência no Brasil, descreve que ao Responsável de Enfermagem 

cabe a responsabilidade pelas atividades de Enfermagem.  

 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem afirma ser de 

responsabilidade do profissional assegurar a pessoa, família e coletividade assistência de 

Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência , além de 

garantir a continuidade da assistência (COFEN, 2017).  

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-192 Santa Catarina por 

ser um serviço de abrangência regional, funcionando em todo o Estado, necessita de 

instrumentos que padronizem seus serviços e implementem suas rotinas. Com a finalidade de 

organizar o Serviço, a utilização do Procedimento Operacional Padrão – POP torna-se 

importante instrumento de padronização e implementação das rotinas de Enfermagem do 

SAMU-192 Santa Catarina. 

 

Neste documento, entre as competências da Enfermagem consta a necessidade de 

assinar ficha ponto todos os dias no início e ao término de cada plantão. Ainda, na descrição 

dos procedimentos operacionais padrão:  
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 - Assumir o plantão 10 minutos antes das 07h00 quando for plantão diurno e 10 

minutos antes das 19h00 quando for noturno. 

- Trocar o plantão com a equipe anterior, realizando check-list, conforme padrão 

preestabelecido pela Coordenação Estadual, descrito no POP do Check-List. 

 - Ter certeza de que não faltará nada dentro das mochilas: azul (vias aéreas), amarela 

(material de trauma), vermelha (acesso venoso, sinais vitais) e verde (medicamentos), 

assim como o estoque dentro da ambulância e se os equipamentos estão funcionando 

como deveria. 

 - Não se ausentar da base sem que seu colega do próximo plantão chegue para 

substituí-lo, podendo caracterizar abandono de plantão (emprego) 

 - Efetuar J3 (informe de troca de equipe), conforme POP da comunicação via rádio, 

comunicando à central de regulação nome, posto e telefone de cada membro da nova 

equipe. (SANTA CATARINA, 2006, p. 6). 

 

A passagem de plantão na assistência de Enfermagem constitui uma das ferramentas 

para promover a continuidade do plano de cuidados ao paciente. A importância desse evento 

se dá pela possibilidade de organizar o processo de trabalho, considerando que são estes os 

momentos em que ocorre a troca de informações entre os profissionais que iniciam e os que 

terminam o período de trabalho. Neste momento são abordadas principalmente as 

intercorrências, pendências e as situações referentes ao momento atual do serviço. Neste 

processo geralmente são adotadas as formas de comunicação verbais e escritas, privilegiando 

a comunicação verbal, uma vez que os profissionais registram apenas as informações de 

maior relevância (Manual Técnico Operacional da Central SAMU 192 Sergipe, 2011). 

 

Considera-se que as situações de urgência e emergência são complexas e 

imprevisíveis, entretanto, os profissionais de Enfermagem devem garantir a continuidade da 

assistência ao(s) paciente(s) em seu turno de trabalho.  

 

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).  

O profissional de Enfermagem é responsável pelo desenvolvimento e pela 

continuidade da assistência de qualidade e com segurança para si mesmo e para o paciente 

que recebe o cuidado. 
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Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que os profissionais de Enfermagem que atuam nos serviços de urgência móvel 

SAMU 192 em Santa Catarina devem realizar a passagem de plantão na base, seguindo 

protocolos operacionais padrão, a fim de garantir a continuidade e qualidade da assistência.  

Reforçamos ainda a importância de todos os profissionais do serviço conhecer as 

normas, rotinas, regulamentos, regimento da Instituição, o Código de Ética e a Legislação em 

vigência adotando as medidas pertinentes em cada situação. 

 

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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