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1. Do fato 

Solicitado parecer sobre a competência ou não da enfermagem nos resgates às 

vítimas em altura ou espaços confinados e sobre a obrigatoriedade de ter treinamento de 

“Trabalho em Altura” e de “Espaço Confinado”, por Enfermeira Responsável Técnica de 

um ambulatório de atendimento de saúde ocupacional de uma fábrica, cujos profissionais 

de enfermagem prestam assistência em atendimentos de emergência contando com o apoio 

da equipe de bombeiros. 

 

2. Da fundamentação e análise 

O governo por meio do Ministério da Saúde editou em 05 de novembro de 2002 o 

Regulamento normativo sobre o funcionamento do sistema de urgência e emergência 

(Portaria n° 2048/2002-GM). Nele há previsão de atendimento pré-hospitalar móvel 

incluindo profissionais oriundos ou não da área de saúde (item 1, Capítulo IV). Os 

bombeiros militares fazem parte da equipe de profissionais não oriundos da equipe de 

saúde e os profissionais de enfermagem fazem parte da equipe de saúde. Suas competências 

e atribuições são tratadas no texto. 

 Assunto: Ações de resgate de vítimas em altura e 
em espaço confinado. Competência da equipe de 

bombeiros militares. 
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Importante ressaltar que os profissionais de enfermagem possuem uma legislação 

profissional que apresenta as categorias da profissão, bem como suas competências legais 

(BRASIL, 1986, 1987). 

Quanto aos bombeiros, destaca-se o texto da Portaria nº 2.048/2002-GM do 

Ministério da Saúde: 

 
Capítulo IV 
 
[...] 
 
1.2 – Equipe de Profissionais Não Oriundos da Saúde, Perfis e Respectivas 
Competências/Atribuições: 
 
A equipe de profissionais não oriundos da área da saúde deve ser composta por, 
com os seguintes perfis e competências/atribuições: 
 
[...] 
 
1.2.5 - Bombeiros Militares: Profissionais Bombeiros Militares, com nível médio, 
reconhecidos pelo gestor público da saúde para o desempenho destas atividades, 
em serviços normatizados pelo SUS, regulados e orientados pelas Centrais de 
Regulação. Atuam na identificação de situações de risco e comando das ações de 
proteção ambiental, da vítima e dos profissionais envolvidos no seu atendimento, 
fazem o resgate de vítimas de locais ou situações que impossibilitam o acesso da 
equipe de saúde. Podem realizar suporte básico de vida, com ações não 
invasivas, sob supervisão médica direta ou à distância, obedecendo aos 
padrões de capacitação e atuação previstos neste Regulamento. 
 
Requisitos Gerais: maior de dezoito anos; disposição pessoal e capacidade física 
e mental para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para 
cumprir ações orientadas; capacitação específica por meio dos Núcleos de 
Educação em Urgências, conforme conteúdo estabelecido por este 
Regulamento; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a 
capacitação discriminada no Capítulo VII, bem como para a re-certificação 
periódica. 
 
Competências/Atribuições: [...] realizar manobras de suporte básico de vida, 
sob orientação do médico regulador; obter acesso e remover a/s vítima/s 
para local seguro onde possam receber o atendimento adequado pela equipe 
de saúde e se solicitado pela mesma ou designado pelo médico regulador, 
transportar as vítimas ao serviço de saúde determinado pela regulação 
médica; estabilizar veículos acidentados; realizar manobras de 
desencarceramento e extração manual ou com emprego de equipamentos 
especializados de bombeiro; avaliar as condições da vítima, identificando e 
informando ao médico regulador as condições de respiração, pulso e consciência, 
assim como uma descrição geral da sua situação e das circunstâncias da 
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ocorrência, incluindo informações de testemunhas; transmitir, ao médico 
regulador a correta descrição da cena da urgência e do paciente; conhecer as 
técnicas de transporte do paciente traumatizado; manter vias aéreas pérveas com 
manobras manuais e não invasivas, administrar oxigênio e realizar ventilação 
artificial; [...] conhecer e saber operar todos os equipamentos e materiais 
pertencentes a veículo de atendimento; repassar as informações do atendimento à 
equipe de saúde designada pelo médico regulador para atuar no local do evento; 
conhecer e usar equipamentos de bioproteção individual; preencher os 
formulários e registros obrigatórios do sistema de atenção às urgências e do 
serviço; realizar triagem de múltiplas vítimas, quando necessário ou quando 
solicitado pela equipe de saúde; participar dos programas de treinamento e 
educação continuada, conforme os termos deste Regulamento. 
 
[...] (BRASIL, 2002, grifos nossos) 

 
O Parecer COREN-SP GAB nº 48/2011, sobre a obrigatoriedade da presença do 

Enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, se baseia na Resolução COFEN nº 375/2011 que 

determina a obrigatoriedade desse profissional nas viaturas que realizam transporte pré ou 

inter-hospitalar de pacientes, seja aéreo, terrestre ou marítimo. 

O Enfermeiro da unidade móvel responde pela assistência de enfermagem 

destinada ao paciente por todo trajeto, ficando sua responsabilidade findada quando a 

equipe do serviço receptor acolher o paciente, conforme Parecer COREN-SP GAB n° 

49/2011. 

Ressalta-se, que o tipo de transporte, bem como se há necessidade do uso de 

ambulância com assistência de enfermagem caberá ao médico regulador, conforme 

determina a dita Portaria emanada do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

A norma regulamentadora do sistema de urgência e emergência preconiza ainda a 

habilitação dos profissionais atuantes nessa área, tendo como parte do conteúdo 

programático para bombeiros militares o aprendizado da abordagem primária e secundária 

da vítima; técnicas relativas à avaliação de sinais vitais de vítimas: pressão arterial, 

frequência respiratória, cardíaca, temperatura e outros; técnicas de resgate relativas à 

remoção de vítimas em altura com especial cuidado à coluna vertebral e salvamentos 

(BRASIL, 2002). 
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Não há inclusão para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de treinamento para 

resgates de vítimas em altura e ambiente confinado, contudo, para Enfermeiros que atuarão 

na área de salvamento em alturas, ressalva da própria Portaria nº 2048/2002-GM do 

Ministério da Saúde, deverá existir um módulo de capacitação nessa área. 

A NR-33, que trata da segurança dos trabalhadores em ambiente confinado, em seu 

item 33.4  - Emergência e Salvamento – determina que o empregador deve elaborar e 

implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados 

incluindo a descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas 

em caso de emergência; a seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de 

comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de 

vítimas; além de acionamento de equipe responsável, pública ou privada, pela execução das 

medidas de resgate e primeiros socorros para cada serviço a ser realizado. Lembra ainda 

que o pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão 

física e mental compatível com a atividade a desempenhar. 

 

3. Da Conclusão 

Mediante o exposto acima, conclui-se que o resgate da vítima em altura ou em 

espaço confinado cabe ao bombeiro militar na empresa, profissional não oriundo da área de 

saúde, que possui treinamento e capacitação para realização do procedimento. À ele 

também cabe o encaminhamento da vítima resgatada a um local seguro, conforme prevê a 

Portaria nº 2048/2002-GM do Ministério da Saúde, para que esta possa receber 

atendimento da equipe de saúde. 

Quanto ao questionamento da obrigatoriedade da equipe de enfermagem participar 

de treinamentos de salvamento em altura e espaço confinado, o primeiro se torna 

obrigatório para a enfermagem de atendimento pré-hospitalar e o segundo se torna 

obrigatório à equipe de trabalhadores que se enquadram na NR-33.  
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É o parecer. 

 

São Paulo, 04 de julho de 2012 
 
 

Membros da Câmara Técnica 

 
Prof. Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva 

Enfermeiro  
Presidente  

COREN-SP 5.866  
 
 
 

Profa. Dra. Carmen Maria Casquel Monti Juliani 
Enfermeira 

COREN-SP 44.306 
 
 
 

Enfª Regiane Fernandes 
Fiscal 

COREN-SP 68.316 
 

Ms. Marcília R. C. Bonacordi Gonçalves 
Enfermeira 
Conselheira  

COREN-SP 47.797 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes 
Enfermeiro 

COREN-SP 15.838 
 
 
 

Ms. William Malagutti 
Enfermeiro 

COREN-SP 36.580 
 

  
 

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://site.portalcofen.gov.br/node/4173>. Acesso em: 17 mai 2012. 

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências.  Disponível em: 

<http://site.portalcofen.gov.br/node/4161>. Acesso em: 16 mai 2012. 



                                  

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

6 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.048/GM, de 05 de 

novembro de 2002. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html>. Acesso 

em: 04 jul. 2012. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 33, de 22 de 

dezembro de 2006, que trata da Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços 

Confinados. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BF2FE9B8C247D/nr_33.pdf

>. Acesso em: 04 jul. 2012. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 375, 22 de março de 2011. 

Dispõe sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar, 

em situações de risco conhecido ou desconhecido. Disponível em: 

<http://site.portalcofen.gov.br/node/6500>. Acesso em: 04 jul. 2012. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. Parecer GAB n° 

048/2011, de 27 de abril de 2011. Obrigatoriedade da presença do Profissional Enfermeiro 

no atendimento Pré-Hospitalar. Disponível em: <http://inter.coren-

sp.gov.br/sites/default/files/048_2011_APH_presenca_enfermeiro.pdf>. Acesso em: 04 

jul. 2012. 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. Parecer GAB nº 

049/2011, de 27 de junho de 2011. Responsabilidade do Enfermeiro durante a 

transferência inter-hospitalar de pacientes. Disponível: <http://inter.coren-

sp.gov.br/sites/default/files/049_2011_aph_responsabilidade_enfermeiro_transporte.pdf>. 

Acesso em: 04 jul. 2012. 

 
 

Aprovado na 797ª Reunião Ordinária Plenária. 


	São Paulo, 04 de julho de 2012
	BRASIL. Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: <http://site.portalcofen.gov.br/node/4173>. Acesso em: 17 mai 2...
	BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências.  Disponível em: <http://site.portalcofen.gov.br/node/4161>. Acesso em: 16 mai 2012.
	BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.048/GM, de 05 de novembro de 2002. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html>. Acesso em: 04 jul. 2012.
	BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 33, de 22 de dezembro de 2006, que trata da Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BF2FE9B8C247D/...
	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 375, 22 de março de 2011. Dispõe sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar, em situações de risco conhecido ou desconhecido. Disponível em: <http://site.portalcofen.gov...
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. Parecer GAB n  048/2011, de 27 de abril de 2011. Obrigatoriedade da presença do Profissional Enfermeiro no atendimento Pré-Hospitalar. Disponível em: <http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/048_2...
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. Parecer GAB nº 049/2011, de 27 de junho de 2011. Responsabilidade do Enfermeiro durante a transferência inter-hospitalar de pacientes. Disponível: <http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/049_2011...
	Aprovado na 797ª Reunião Ordinária Plenária.

