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PARECER CREMEB Nº 17/10 
(Aprovado em Sessão Plenária de 09/04/2010) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 145.853/07 

ASSUNTO: Competência para triagem em Serviços de Urgência/ Emergência  

RELATORA DE VISTAS: Consa. Sumaia  Boaventura  André  

 

 

 
EMENTA: Triagem de pacientes em setor de urgência/ emergência 
constitui procedimento diagnóstico, sendo este ato privativo da 
profissão médica conforme jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. 

 

 

DA CONSULTA 

Enfermeira questiona a quem compete a realização de triagem de pacientes em setor de urgência/ 

emergência. Refere que o ato médico “caiu”.  

DO PARECER 

O termo triagem surgiu na França, significando a maneira de escalonar os procedimentos cirúrgicos 

realizados por médicos militares nas frentes de batalha (Goldin JR.). De acordo com Paul Ramsey, triagem 

é a classificação qualitativa utilizada em situações de desastre, catástrofe ou guerra, como critério de 

acesso a recursos escassos. 

Se a necessidade de triagem existe, é porque na Unidade em questão não existe um quantitativo 
adequado de profissionais, dentre os quais médicos, para atendimento à demanda existente, pois os 
“estabelecimentos de pronto-socorro públicos e privados deverão ser estruturados para prestar 
atendimento em situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação 
da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento 
referenciado” (Resolução CFM nº 1451/95). 

A PTGM 1101/2002 do Ministério da Saúde estabelece parâmetros para cobertura assistencial. A 

Resolução CREMEP 01/2005 preconiza para o atendimento prestado em setores de urgência e 

emergência, o limite de até 36 pacientes atendidos por médico em 12 horas de jornada de trabalho. 
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Emergência é uma propriedade que uma dada situação assuma quando um conjunto de circunstâncias a 

modifica. Tomados de forma isolada, seus elementos não justificariam uma medida imediata, mas o 

conjunto e a interação entre seus constituintes, sim (Goldin JR.).  

A assistência em situações de emergência e urgência se caracterizam pela necessidade de um paciente 

ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo.  A emergência é caracterizada como sendo a situação 

onde não pode haver uma protelação no atendimento, o mesmo deve ser imediato. Nas urgências o 

atendimento deve ser prestado em um período de tempo que em geral é considerado como não superior a 

duas horas (Goldin JR). 

 A assistência em situações de emergência ou de urgência têm inúmeros aspectos éticos que merecem 

ser discutidos. A justificativa ética para o atendimento diferenciado que estas situações merecem está 

baseado em Hegel, que enuncia o “direito à emergência” (Goldin JR). 

Temas como critérios de acesso aos cuidados (triagem), limites de tratamento, medidas extraordinárias, 
medidas fúteis, preservação da privacidade e confidencialidade necessitam ter uma discussão ampliada e 
sistemática. 

Nas situações de atendimento de emergências ou urgências o critério de acesso aos serviços é o da 

gravidade. De acordo com esse critério, os pacientes em situação de emergência são atendidos em 

primeiro lugar(Goldin JR). 

 Quando os sistemas de saúde não se encontram devidamente organizados, hierarquizados na 

perspectivas da vigilância à saúde, e quando os recursos estatais aplicados na implementação e 

manutenção destes sistemas não respeitam os parâmetros/ necessidades definidas tecnicamente, a 

demanda por serviços de saúde independente da gravidade, direciona-se para os serviços de urgência/ 

emergência, caracterizados por serem de demanda aberta.  

Nesta perspectiva, de crise do gerenciamento do Sistema de Saúde, as discussões sobre as formas de 

acesso ao nível terciário de assistência avultam e deslocam a questão fundamental que é a garantia 

constitucional de acesso de toda a população (universalidade) a serviços de saúde (acessibilidade) de 

qualidade, na perspectiva da sua necessidade (integralidade), respeitando-se as diferenças entre estas 

necessidades (equidade). 

 A Constituição Federal de 1988 definiu a saúde como direito de cidadania, e saúde como 

responsabilidade do Estado. A implementação de Sistema Único de Saúde é um processo técnico e 

político cuja velocidade depende da complexa interação das forças de grupos com interesses conflitantes, 

em conjunturas locais e nacionais. 
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Em municípios onde a estratégia de Saúde da Família, enquanto reordenadora do modelo assistencial, foi 

implementada respeitando os postulados técnicos e éticos, com o suporte do nível assistencial secundário, 

desenvolvimento de sistemas de referência e contra-referência, e serviços terciários distribuídos 

espacialmente considerando a densidade populacional e o perfil epidemiológico, a demanda por serviços 

de saúde foi ordenada, com a diminuição do volume de atendimento no nível terciário, já que os demais 

níveis do sistema de saúde cumprem sua função.  

Todavia, o que deve nortear a discussão é o “pacto social” configurado nas normas constitucionais do 

Brasil, e a jurisprudência consolidada referente aos direitos de cidadania e às competências profissionais 

previstas em lei. 

Em Parecer Consulta nº1.131/03 do CREMESC, há referência à falta de competência legal dos 

enfermeiros, que se baseia em jurisprudência, há mais de 20 anos do próprio Supremo Tribunal Federal 

(STF) na Representação 1.056-2 DF – 04/05/83, onde destaca-se o voto vencedor do Ministro Moreira 

Alves: 

“[...] o diagnóstico da doença, a prescrição do método ou técnica de cura, a supervisão da 

aplicação destes métodos ou técnicas – que não se confunde com a simples execução deles – e a 

alta do paciente estão a cargo não dos fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, mas de quem 

tem capacidade que estes não possuem: os médicos especialistas nesse terreno. Medicina, como 

profissão, não é essência pura, mas, ao contrário, arte e, portanto, aplicação de conhecimento 

científico na prática. E nessa aplicação, quem tem capacidade para diagnosticar doença, escolher o 

tratamento adequado, supervisioná-lo e dar alta tem de ter, obviamente, capacidade para executar 

este tratamento, que é ínsito à profissão médica [...] o terapeuta ocupacional – é mero auxiliar de 

quem tem a responsabilidade do tratamento como um todo, e esta é do médico. E não tem sentido 

de quem tenha capacidade técnica para exercitar o MAIS, não possa realizar o MENOS. [...] Na 

saúde humana, o inter-relacionamento orgânico do corpo humano o caracteriza como um todo, 

indivisível. Somente o médico tem formação para diagnosticar, avaliar, prognosticar, prescrever, 

programar, dosar, e até executar toda e qualquer técnica que vise o bem-estar e recuperação da 

saúde humana”. 

Decisão judicial do TRF da 1ª Região/ Brasília (Agravo de Instrumento nº 2007.01.00.000126-2/DF), 

transitado em julgado em 21/08/2008, tornou definitivamente sem efeito a Resolução 272/2002 do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que permitia aos enfermeiros diagnosticar doenças, 

prescrever medicamentos e solicitar exames com autonomia no âmbito dos programas ou rotinas 

aprovadas em Instituições de Saúde. A decisão, válida em todo o território nacional, foi transitada em 

julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, em atendimento ao Mandado de Segurança impetrado pelo  
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Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul em 2002. Esta decisão tornou nula a disposição da Portaria 

nº648/2006 do Ministério da saúde, que previa essa atuação do enfermeiro, e também suspendeu sua 

reedição (Portaria nº1.625/2007). 

Deste voto proferido pela Relatora destacamos: (...) em que pese a obrigatoriedade do Poder Público 

em oferecer à população acesso amplo e irrestrito à saúde, devem os programas levados a efeito 

para cumprir tal mister obedecer aos princípios básicos da constituição, principalmente a do 

respeito à vida”. Acrescenta que os enfermeiros não gozam de liberdade para prescrição de 

medicamentos, diagnosticarem, enfim, solucionarem problemas de saúde eventualmente detectados, ante 

a falta de preparo e qualificação técnica para tais atividades, que, in casu, são privativos daqueles 

graduados em Medicina.  

O entendimento da maioria da Corte Especial de TRF nesta questão foi: 

1. O poder público tem o dever de assegurar à população melhores condições de acesso a 

programas de Saúde, bem como o de garantir a eficácia e a segurança desses tratamentos. 

2. Ofende à ordem administrativa e à  Saúde Pública os dispositivos da Resolução 272 do Conselho 

Federal de Enfermagem – COFEN, que concede aos enfermeiros autonomia na escolha e posologia 

dos medicamentos (art.3º), permite solicitar exames de rotina, complementares (art.4º), autoriza 

conhecer/ intervir sobre os problemas, situações de saúde/ doença (art.5º) e diagnosticar e 

solucionar problemas de Saúde (art.º6). 

3. Na ponderação dos danos causados à saúde, a lesão decorrente da falta de qualificação 

profissional do enfermeiro transcende o prejuízo causado por possível redução no atendimento à 

população, tendo em vista que a falta de habilitação técnica para o exercício das aludidas 

atividades atenta diretamente contra a vida. 

A Resolução CFM 1627/01 que define Ato Médico estabelece que “As atividades de prevenção primárias e 

terciária que não  impliquem na execução de procedimentos diagnósticos e terapêuticos podem ser atos 

profissionais compartilhados com outros profissionais da área de saúde, dentro dos limites impostos pela 

legislação pertinente”. Estabelece também que as atividades que impliquem na execução de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos são privativos da profissão médica. 

O PL nº7.703-C de 2006 que dispõe sobre o exercício da Medicina, define a área de atuação, as 

atividades privativas e os cargos privativos de Médico, resguardadas as competências próprias das 

diversas profissões ligadas à área de saúde. Esta “Lei do Ato Médico” tramitou em diversas instâncias, 

sendo votada e aprovada a Redação Final no plenário da Câmara dos Deputados em 21/10/2009, sendo 

remetido ao Senado Federal em 29/10/2009. 
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O Senado Federal, através da Secretaria de Pesquisa e Opinião (SEPOP) realizou enquete por meio 

eletrônico, sobre a “Regulação a Medicina (Ato Médico)”, solicitando resposta da população à pergunta: 

Você é a favor ou contra a regulamentação do exercício da Medicina nos termos do projeto SDC 268/02 

(Ato Médico)? Foram computados 545.625 votos, tendo 62% se posicionado a favor do Ato Médico. 

 

CONCLUSÃO 

A triagem de pacientes em setor de urgência e emergência constitui procedimento diagnóstico, sendo ato 

privativo da profissão médica. 

 
É o parecer, Salvo Melhor Juízo. 
 

Salvador, 29 de janeiro de 2010. 

 

 

Consa. Sumaia Boaventura André  
Relatora de Vistas 
 


