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RESUMO 

A consulta de enfermagem está regulamentada e integra uma das ações privativas 

do Enfermeiro que é responsável por avaliar o estado de saúde do usuário. Uma 

atividade que passa a ser difundida com a Estratégia de Saúde da Família, mas 

ainda pouco explorada pelos próprios profissionais, como potência na produção do 

cuidado na Atenção Básica. O objetivo deste estudo consiste em analisar a consulta 

de enfermagem em uma unidade básica de saúde do município do Rio de Janeiro. 
Trata de uma pesquisa de campo com a abordagem qualitativa, construída por uma 

parte observacional e uma segunda por entrevistas de profundidade com 

enfermeiros e residentes de enfermagem que realizavam. Conclui-se que a consulta 

de enfermagem é um instrumento que precisa ser qualificado, mas que sem dúvida 

usada guarda um grande potencial de gerar mudanças no processo de atenção à 

saúde e qualificar o atendimento na Atenção Básica. 

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The nursing consultation is regulated and integrates one of the exclusive actions of 

the Nurse who is responsible for assessing the health status of the user. An activity 

that begins to be diffused with the Family Health Strategy, however it is not really 

explored by the professionals themselves, as a power in the production of care in 

Primary Care. The objective of this study is to analyze the nursing consultation in a 

basic health unit in the city of Rio de Janeiro. It is a field research with the qualitative 

approach, constructed by an observational part and a second by depth interviews 

with nurses and nursing residents who performed. It is concluded that the nursing 

consultation is an instrument that needs to be qualified, but that undoubtedly uses a 

great potential to generate changes in the process of health care and to qualify care 

in Primary Care. 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care Nursing. 
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O interesse pela temática surgiu durante o estágio extracurricular como acadêmico 

bolsista da Prefeitura Do Rio de Janeiro em 2015 na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e as atribuições que o enfermeiro tinha nesse contexto.  

1. INTRODUÇÃO  

Dentre essas atribuições a Consulta de Enfermagem (CE) se destacou pela 

autonomia que o profissional apresenta diante do usuário. Uma ação regulamentada 

pelo exercício profissional. 

A consulta de enfermagem está regulamentada pela lei n° 7.498/86 e pelo 
decreto 94.406/87 que dispõe sobre o Exercício Profissional da 
Enfermagem, pela Resolução COFEN 159/93 que dispõe sobre a Consulta 
de Enfermagem e também pela Resolução COFEN 358/2009 que dispõe 
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem. (COREN-RJ, 2012; 
p.14). 

A Consulta pode ser percebida como um instrumento que gera vínculo com o 

usuário e influencia na melhorara a qualidade de vida da população. Pois era este 

movimento percebido durante o estágio. 

Ao se procurar produções científicas que abordassem o tema obteve-se 

poucos estudos que discutissem esta ferramenta. Emergindo assim, os 

questionamentos que nortearam esse estudo. 

Como o enfermeiro vê a consulta de enfermagem nas atividades cotidianas 

da atenção básica? 

Qual a relevância atribuída pelo enfermeiro à consulta na atenção básica? 
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1.1 OBJETIVO 

Esse estudo tem como objetivo geral: 

Analisar a consulta de enfermagem em uma unidade básica de saúde do 

município do Rio de Janeiro 

E como objetivos específicos: 

• Descrever o entendimento dos enfermeiros da Atenção Básica quanto 

à importância da consulta de enfermagem; 

• Identificar as ferramentas usadas pelos enfermeiros da Atenção Básica 

nas consultas de enfermagem. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A Consulta de Enfermagem potencializa a qualidade da assistência na 

Atenção Básica, direcionamento e organização do atendimento. 

Favorece a obtenção e troca de saberes entre os enfermeiros e os usuários, 

reduz a frequência de internações e aumenta as ações de autocuidado; desenvolve 

uma comunicação de tem a integralidade e a longitunalidade como ponto de partida 

e detecta precocemente os desvios de saúde e o acompanhamento das medidas 

instituídas.  

Essa ferramenta proporciona uma autonomia para a enfermagem não só por 

ser uma atribuição privativa do enfermeiro, mas principalmente porque através dela 

podemos analisar o estado de saúde do paciente, prescrever os cuidados que ele 

necessita e determinar as ações que toda equipe de enfermagem deverá ter. 

Por estás razões esse estudo se justifica por visar a conscientização do 

Enfermeiros sobre a importância da Consulta de Enfermagem e da realização 



17 

 

 

 

 

 

adequada de todas as suas etapas. Pela sua relevância para o exercício profissional 

da enfermagem contribuindo para a conquista de uma maior autonomia para a 

Enfermagem. 
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2.1 A ATENÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) garante a população uma 

acessibilidade a saúde através da Atenção Básica (AB) que é o primeiro nível de 

atenção à saúde, chamada assim de “porta de entrada” para o SUS e o meio de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. 

 Tendo por objetivo desenvolver uma atenção integral a saúde que influencie 

de forma positiva a saúde da população. A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB, 2012) a caracteriza como: 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. (BRASIL, 2012, 
p. 19). 

A Atenção Básica tem um olhar holístico sobre uma coletividade ou indivíduo, 

pois levanta as necessidades de saúde com maior frequência em uma determinada 

área, considera o território aonde seus usuários vivem, observando e analisando os 

fatores de risco e vulnerabilidade para assim realizar ações que proporcione uma 

atenção integral a saúde de uma população.  

Orientada através dos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 

vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social as 

Unidades Básicas de Saúde são localizadas próximo as pessoas para que a 

população tenha seu acesso a atenção a saúde garantido.  

A PNAB, 2012 dispõe que as funções da AB são: 

I - Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o 
mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no 
cuidado se faz sempre necessária;  
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II - Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 
utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e 
coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos 
positivos e intervenções clínica e sanitária mente efetivas, na perspectiva de 
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais; 

III - Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos 
terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos 
usuários entre os pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de 
comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se 
pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação horizontal, contínua e 
integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção 
integral. Articulando também as outras estruturas das redes de saúde e 
intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. Para isso, é necessário 
incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado, tais como: 
gestão das listas de espera (encaminhamentos para consultas 
especializadas, procedimentos e exames), prontuário eletrônico em rede, 
protocolos de atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado, 
discussão e análise de casos traçadores, eventos-sentinela e incidentes 
críticos, entre outros. As práticas de regulação realizadas na atenção básica 
devem ser articuladas com os processos regulatórios realizados em outros 
espaços da rede, de modo a permitir, ao mesmo tempo, a qualidade da 
microrregulação realizada pelos profissionais da atenção básica e o acesso 
a outros pontos de atenção nas condições e no tempo adequado, com 
equidade; e  

IV - Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população 
sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de 
atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta 
das necessidades de saúde dos usuários. (Brasil, 2012, p. 25-26) 

A AB é responsabilidade de todas as esferas governamentais, porém na 

intenção de padronizar a AB o Governo Federal predispõe um repasse de recurso 

maior para os municípios por estes estarem mais próximos da população e ter 

menores densidades demográficas.  

Em 19998 o Ministério da Saúde induziu a mudança na AB do modelo de 

Programa Saúde da Família (PSF) para o modelo de Estratégia Saúde da Família. 

Como dispõe a Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006: 

Considerando a necessidade de revisar e adequar as normas nacionais ao 
atual momento do desenvolvimento da atenção básica no Brasil; 
Considerando a consolidação da Estratégia Saúde da Família como forma 
prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil e que a 
experiência acumulada em todos os entes federados demonstra a 
necessidade de adequação de suas normas. (Brasil, 2006) 
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 “A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no 

País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo 

Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais” (BRASIL,2012, p. 54). 

A implantação da ESF justifica-se pela necessidade de substituição do 

modelo assistencial historicamente biomédico por um novo modelo que prioriza a 

integralidade da atenção, promoção da saúde e reabilitação no seu cuidado. 

 

2.2 A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

Com essa reforma de modelo de AB no Brasil a Prefeitura do Rio de Janeiro 

em 2019 implementa a Estratégia Saúde da Família em todo seu território. 

O município do Rio de Janeiro antes 2009 tinha um sistema de saúde público 

fraco e com um déficit de funcionamento significativo com relação a Atenção Básica. 

Em 2009 o município implementa o programa Estratégia Saúde da Família que com 

o passar dos anos foi sendo consolidada tendo seu acesso ampliado a todos os 

cariocas. 

As unidades de saúde da família ficam localizada em uma comunidade, para 

favorecer uma maior proximidade das pessoas, facilitar o acesso e poder entender 

suas necessidades. O que facilita o vínculo da Unidade de Saúde com os moradores 

da localidade. Composta por cinco ou mais equipes multiprofissionais nas quais 

cada equipe fica responsável por uma microárea, em que se deve cuidar de cada 

indivíduo e também da coletividade daquela área. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 
4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios 
de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas 
por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele 
território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá 
ser a quantidade de pessoas por equipe. (BRASIL, 2012, p. 55). 
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Desse modo as equipes do ESF conseguem dá ao usuário a possibilidade de 

ter uma resposta mais condizente com a sua real necessidade, de acordo com o 

território em que habita e desafoga os níveis secundários e terciários de saúde. 

De acordo com PNAB as equipes do ESF são compostas minimamente por 

um médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e 

Comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, um 

auxiliar ou técnico de enfermagem e até 12 agentes comunitários de saúde, 

podendo acrescentar como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, 

auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal.  

Segundo Rodrigues e Anderson (2011, p. 24) os resultados da expansão da 

ESF no município do Rio entre 2009 e 2010 já seriam suficientes para ratificar a 

importância da ESF na reorientação do modelo assistencial. Entre janeiro e outubro 

de 2010 os hospitais receberam quase 17 mil internações a menos. Ao analisarmos 

esses dados não temos como ignorar que de certa forma esse modelo de programa 

trouxe um significativo progresso para a Atenção Básica no município do Rio de 

Janeiro. 

Segundo dados da Prefeitura do Rio de Janeiro quando a ESF foi 

implementada, em 2009, tinha apenas 3,5% de cobertura passando para 56,8% de 

cobertura, em setembro de 2016. 

Atualmente a ESF no município do Rio de Janeiro é responsável por 

acompanhar as famílias em todas as etapas da vida.  

2.3 O ENFERMEIRO DENTRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

O enfermeiro é um dos componentes da equipe multiprofissional nos ESF, 

desenvolvendo seu trabalho na unidade de saúde e na comunidade. Ele é 

responsável pela assistência integral da saúde, que vai desde o acolhimento do 

indivíduo na unidade até ações domiciliares ou em espaços comunitários para a 
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promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância em saúde. (COREN RJ, 

2012, p. 15). 

A Política Nacional de Atenção Básica descreve como atribuições dos 

enfermeiros na Atenção Básica o seguinte: 

 I-Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade;  

II- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
serviços; 

III- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  

IV- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em 
conjunto com os outros membros da equipe;  

V- Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da 
equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e 

VI-Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS. (BRASIL, 2012, p. 46 e 47). 

 

Além de todas essas atribuições citadas acima, o enfermeiro na ESF é 

responsável por gerenciar os agentes comunitários de saúde (ACS) da equipe. Esse 

papel de gestor da equipe ele tem a atribuição de planejar, coordenar e avaliar as 

ações realizadas pelos ACS. Brasil (2012, p. 61) dispõem também que o enfermeiro 

deve ser um facilitador de relação dos ACS com o restante da equipe de saúde. 

Deve também contribuir na organização da atenção à saúde, qualificação do acesso, 

acolhimento, vínculo, longitudinalidade do cuidado e orientação da atuação da 

equipe da Unidade Básica de Saúde em função das prioridades definidas 

equanimente conforme critérios de necessidade de saúde, vulnerabilidade e risco. 
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2.4 A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA 

A consulta de enfermagem segundo a Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) na lei 159/1993 é uma atividade privativa do enfermeiro na 

qual este tem autonomia através da utilização de métodos científicos de identificar 

as situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem, 

que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e 

reabilitação do indivíduo, família e comunidade. Essa deve compor-se do Histórico 

de Enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e 

implementação da assistência e evolução de Enfermagem. 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do Enfermeiro, na qual 
este utiliza componentes científicos para identificar situações que interfiram 
no processo saúde-doença, prescrever e implementar cuidados de 
Enfermagem que promovam a promoção, prevenção, proteção da saúde, 
recuperação e reabilitação do cliente, da família e da comunidade. (COFEN- 
159/1993). 

A Consulta de Enfermagem é um dos instrumentos de trabalho da 
enfermagem e em especial do enfermeiro, que é responsável por avaliar o 
estado de saúde do cliente/paciente e determinar quais ações serão 
realizadas pela equipe de Enfermagem nos diversos ambientes da 
assistência. (SANTOS; CUNHAS, 2012, p.122). 

A CE é um instrumento que contribui para a detectação de problemas de 

saúde das pessoas ao qual ela assiste e consequentemente possibilita a resolução 

desses problemas, podendo ser considerada como uma das ferramentas que o 

enfermeiro tem para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos que tem a 

oportunidade de utiliza - lá.  

A utilização da consulta de enfermagem potencializa a qualidade dos 
serviços prestados e alguns benefícios são esperados, tais como: 
demonstração de uma consulta de caráter educativo favorecendo obtenção 
e trocas de saberes; aquisição de confiança e construção de vínculo; 
direciona e organiza o atendimento, quando baseadas em orientações a 
pacientes crônicos reduz a frequencia de internações e aumenta as ações 
de auto cuidado; desenvolve uma comunicação de tem a integralidade e a 
longitunidalidade como ponto de partida; e detecta precocemente os 
desvios de saúde e o acompanhamento das medidas instituídas. (SANTO; 
CUBA, 2012, p. 88). 
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A utilização da CE na assistência nos dá a oportunidade de qualificar os 

serviços prestados. Alguns benefícios são alcançados provenientes de uma CE de 

qualidade, como: a troca de saberes por conta do caráter educativo da CE, a 

construção de vínculo e aquisição da confiança do indivíduo e sua família, a 

organização da unidade ao direcionar o atendimento, as orientações específicas 

para cada paciente estimulando o autocuidado diminuindo assim o número de 

internações nos hospitais; detectação precoce dos agravos de saúde e um 

acompanhamento das medidas prescritas para cada paciente. 

A Consulta de Enfermagem é um dos instrumentos de trabalho da 
enfermagem e em especial do enfermeiro, que é responsável por avaliar o 
estado de saúde do cliente/paciente e determinar quais ações serão 
realizadas pela equipe de Enfermagem nos diversos ambientes da 
assistência. ” (SANTOS; CUNHAS, 2012, p.122).  

Portanto, para realização de uma boa CE é necessário que os enfermeiros 

tenham conhecimentos científicos nos quais possam pautas suas ações. E muitas 

vezes transformar o que é empírico em científico. 

A CE é uma ferramenta que promove uma grande interação do Enfermeiro 

com o usuário, promove a promoção, prevenção, reestabelecimento da saúde e 

diminui os danos à saúde. 

Portanto é uma prática autônoma do Enfermeiro que feita com qualidade 

proporciona uma mudança na qualidade do atendimento na AB e influência na 

melhora da qualidade de dos seus usuários. 
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Para a realização desse estudo buscou-se, nas bases de dados eletrônicas: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scentific 

Electronic Library on Line (Scielo), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (Medline) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); por artigos publicados nos 

últimos cinco anos (2011-2015) em português que abordassem o tema Consulta de 

Enfermagem. Os termos utilizados na busca foram: Atenção Básica and Estratégia 

Saúde da Família and Consulta de Enfermagem. Foram identificados inicialmente 31 

artigos, desses apenas 8 artigos apresentava o resumo consulta de enfermagem na 

atenção básica. Porém após análise desses artigos apenas 3 artigos foram 

considerados relevantes e incluídos para composição desse estudo como mostrados 

no quadro 1. 

3. ESTADO DA ARTE  

Quadro 1: Apresentação de artigos relevantes para o estudo. 

Ano de 

publicação 

Nome da 

revista 

Nome do 

artigo 

Resumo do artigo 

2014 Revista de 

Enfermagem 

do Centro- 

Oeste Mineiro 

Atuação do 

Enfermeiro na 

Atenção 

Básica de 

Saúde: 

Revisão 

Integrativa de 

Literatura 

O objetivo deste estudo é 

analisar a produção de 

artigos científicos no 

período de 2009 a 2013 

referentes à atuação do 

enfermeiro na atenção 

básica de saúde. Trata-se 

de uma revisão integrativa, 

tendo como pergunta 

norteadora: como é a 

atuação do enfermeiro na 

atenção básica de saúde?. 
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O levantamento dos dados 

foi realizado no mês de 

agosto de 2013. As bases 

de dados pesquisadas 

foram: LILACS, BDENF e 

a biblioteca eletrônica 

SciELO, foi utilizado os 

seguintes descritores: 

papel do profissional de 

enfermagem, atenção 

básica e profissionais de 

saúde. Foram 

selecionados quatorze 

artigos científicos. Após a 

leitura e análise dos 

artigos emergiram duas 

categorias temáticas: 

atuação do enfermeiro em 

ações específicas da 

estratégia saúde da família 

(ESF) e o processo de 

trabalho do enfermeiro 

como integrante da equipe 

saúde da família, sendo 

caracterizadas, 

respectivamente, pela 

integralidade na consulta 

de enfermagem e pela 

organização do trabalho 
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interdisciplinar e em 

equipe multidisciplinar. 

Evidenciou que o 

enfermeiro realiza várias 

ações voltadas para 

diversidade, tanto na 

esfera preventiva, quanto 

na curativa, além de 

atividades administrativas. 

2013 Texto e 

Contexto-

Enfermagem 

Os 

desempenhos 

da enfermeira 

na saúde da 

família: 

construindo 

competência 

para o 

cuidado 
 

 

Estudo qualitativo, 

exploratório-descritivo, 

com objetivo de identificar 

e analisar os 

desempenhos nas ações 

da enfermeira para o 

cuidado individual e 

coletivo na Estratégia 

Saúde da Família. Após 

aprovação do Comitê de 

Ética, os dados foram 

coletados, através da 

observação participante de 

uma semana típica de 

trabalho das enfermeiras, 

em cinco Unidades de 

Saúde da Família de 

Ribeirão Preto, São Paulo, 

Brasil, totalizando 200 

horas. Foi realizada 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kawata,%20Lauren%20Suemi%22�
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kawata,%20Lauren%20Suemi%22�
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análise de conteúdo, 

usando a análise temática. 

Os resultados mostram os 

desempenhos nas ações 

em: consulta de 

enfermagem, visita 

domiciliar, avaliação com 

classificação de risco, 

monitoramento e avaliação 

de vacina e reação 

adversa à vacina, 

atendimento para grupos 

educativos com indivíduos 

vulneráveis, e vigilância 

epidemiológica. 

Concluímos que o trabalho 

da enfermeira é 

desenvolvido com foco no 

biológico, com iniciativas 

de uso de ferramentas que 

possibilitam a ampliação 

da clínica e o acolhimento. 

 

2012 Revista de 

pesquisa: 

cuidado é 

fundamental 

(Online) 

Valorizando a 

consulta de 

enfermagem 

enquanto 

prática 

Descrever as ações 

efetuadas pelo enfermeiro 

durante a consulta de 

enfermagem e refletir 

sobre a sua importância 

http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=2175-5361&lang=pt�
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=2175-5361&lang=pt�
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=2175-5361&lang=pt�
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=2175-5361&lang=pt�
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=2175-5361&lang=pt�
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 profissional 

no contexto 

do Programa 

Saúde da 

Família (PSF)  

 

para o contexto do 

Programa Saúde da 

Família (PSF). Método: 

Trata-se de um estudo 

descritivo, que utilizou 

bibliografias publicadas no 

período de 2005 à 2010, 

além de manuais e outras 

fontes que por 

demonstrarem relevância 

também foram inseridos. 

Resultados: Após a coleta 

dos dados foram 

encontradas as categorias: 

O contexto do indivíduo, 

da família e da 

comunidade atendidos no 

psf; O enfermeiro e a 

consulta de enfermagem; 

A importância da consulta 

de enfermagem. 

Conclusão: Dentro do 

contexto do PSF, o 

enfermeiro pode atuar 

através da consulta de 

enfermagem individual, ou 

em grupo, promovendo 

debates sobre os 

problemas de saúde das 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Costa,%20Felipe%20dos%20Santos%22�
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Costa,%20Felipe%20dos%20Santos%22�
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pessoas, tentando pactuar 

com as mesmas, soluções 

para os mais diversos 

agravos. 

 

O artigo de 2014 na sua análise de artigos descreveu que as atuações que o 

enfermeiro tem na ESF são: consulta de enfermagem, visitas domiciliares, 

gerenciamento de equipe, planejamento, atividades em grupos e ações educativas. 

O estudo aponta que a atuação do enfermeiro na AB está sempre associada ou 

relacionada a atividades específicas da ESF.  

Já o estudo de 2013 buscando compreender qual o desempenho que as 

enfermeiras de Ribeirão Preto, SP, tinham em suas ações na ESF mostrou que o 

trabalho desenvolvido por elas era com foco no biológico, ou seja, tinham a doença 

como foco de suas ações e não o sujeito em seu contexto de vida. 

O único artigo encontrado que fala efetivamente sobre a consulta de 

enfermagem é o de 2012 no qual abordava que para a ESF essa ferramenta é 

efetiva e contribui para a melhoria da saúde da população. É um instrumento que 

possibilita autonomia, porém sua prática é subvalorizada e subestimada pelos 

enfermeiros. 

Como poucos achados científicos abordavam o tema Consulta de 

Enfermagem percebe-se a necessidade de realizar esse estudo acreditando-se que 

seus resultados serão de grande valia para a qualificação dos enfermeiros que 

atuam na AB e consequentemente para a população. 
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Um estudo de campo com abordagem qualitativa, segundo Gerhardt e Silveira 

(2009) a pesquisa qualitativa não se preocupa com a representatividade quantitativa, 

mas com a compreensão de um grupo social.  

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada com Enfermeiros e Residentes de Enfermagem que 

realizaram consultas de enfermagem e desejaram participar do estudo. Sendo 

exclusos da pesquisa os enfermeiros e residentes que estavam de férias, fora da 

unidade nos dias que foram realizados as entrevistas e os que trabalham na 

administração da unidade. 

A coleta de dados foi realizada em duas partes, a primeira a pesquisadora 

acompanhou os enfermeiros em suas CE e observou suas condutas quanto aos 

seguintes aspectos: abordagem ao paciente, utilização da prescrição de 

enfermagem, tipos de consultas e interrupções. 

Em um segundo momento, a partir da análise feitas nas observações, a 

pesquisadora escolheu realizar uma entrevista de profundidade por ser uma 

abordagem que proporciona uma maior flexibilidade, pela riqueza de informações 

que podem ser extraídas uma vez que o entrevistado formula suas respostas sem se 

prender a um questionário.  

Nessa segunda parte foram sugeridos aos participantes que explanassem 

sobre a visão que eles tinham da CE, a diferença percebida pela pesquisadora em 

relação a abordagem nas consultas agendadas e nas consultas de demanda livre, a 

falta da utilização escrita da prescrição de enfermagem, percepção quanto as 

interrupções das CE e os benefícios que eles percebiam que a CE trazia para a 

equipe como um todo.  

A análise dos dados se deu por meio da análise do conteúdo adquirido 

através entrevistas que foram gravadas e transcritas e da observação, foi construída 
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a partir de sucessivas leituras do material, identificando o sentido e as categorias 

para a análise. 

Vale marcar que os nomes dos participantes foram substituídos por 

pseudônimos para garantir a preservação da identidade dos participantes e serão 

guardadas pelo pesquisador por cinco anos.  

Esse estudo foi realizado em uma Unidade de Atenção Básica localizada na 

Comunidade da Rocinha, localizada na Zona Sul do município do Rio de Janeiro, 

considerada uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Que possui três 

unidades de saúde: Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin, Clínica da Família 

Maria do Socorro Silva e Souza e Clínica da Família Rinaldo De Lamare.  

A unidade escolhida para a realização da pesquisa foi o Centro Municipal de 

Saúde (CMS) Doutor Albert Sabin (figura 1) composto por seis equipes de saúde, 

destas quatro possuem um enfermeiro em cada, uma possui uma residente de 

enfermagem e na outra duas residentes de enfermagem mais um preceptor, 

somando um total de oito enfermeiros que realizam regularmente consulta de 

enfermagem, que se divide em coleta de exames citopatológicos, pré-natal, 

puericultura, consultas de hipertensos, diabéticos, demandas espontâneas e 

interconsultas com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

Figura1: Faixada do CMS Dr. Albert Sabin 
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Fonte: http://cms-dr.blogspot.com.br/  

Dentre as inúmeras Clinicas da Família que tem no município do Rio de 

Janeiro o principal critério de escolha para a realização da pesquisa ser nessa 

unidade de saúde foi sua dinâmica de atendimento que intercala as consultas de 

enfermagem com as consultas médicas, pois nela os pacientes são agendados uma 

vez para a consulta de enfermagem e outra para a consulta médica. 

Quanto aos aspectos éticos a pesquisa seguiu as determinações propostas 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual foi analisada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense/ FM/ UFF/ HU Antônio Pedro, tendi sido registrado pela 

numeração: 1.799.626. Com a devida autorização da diretora do CMS Dr. Albert 

Sabin para a sua realização. Além disso foi garantido o anonimato dos participantes 

da pesquisa e de que todo material gerado pelo estudo foram arquivados sob a 

guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos após o encerramento desse estudo. 
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Nesse capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos da 

coleta de dados que para uma melhor compreensão serão feitas categorias nas 

quais os dados obtidos na etapa observacional e nas entrevistas serão agrupados 

de acordo com suas similaridades.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As categorias emergiram do próprio material (observação/diário de campo e 

entrevistas). A leitura flutuante e sucessiva, permitiu a identificação de núcleos que 

constituem o sentido dado pelos trabalhadores da unidade de saúde pesquisada. 

Esta forma de análise está próxima do que Testa (1992) identifica como categoria de 

análise. 

Abaixo segue a apresentação dos dados associado as categorias analíticas. 

5.1 A IMPORTÂNCIA E A VISÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE A CONSULTA DE 
ENFERMAGEMA 

Essa categoria emergiu do questionamento da pesquisadora quanto ao que 

os enfermeiros veem sobre a CE como ferramenta de trabalho e dispositivo de 

encontro com usuários, no cotidiano e na rotina de uma Unidade de Saúde da 

Atenção Básica 

Na entrevista e nas observações foi possível perceber a importância e a visão 

dos enfermeiros sobre da Consulta de enfermagem no processo de trabalho e para 

a equipe, como mostra o quadro 2 abaixo. 

Quadro 2: A visão dos enfermeiros sobre a consulta de enfermagem. 

Entrevistado Importância da CE Visão sobre CE 

E1 Importante Dificuldade de 

conciliar literatura 

com prática do 
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cotidiano 

E2 Importante Fornece uma visão 

holística do paciente 

E3 Muito importante Fundamental para o 

acompanhamento do 

paciente. 

E4 Importante Olhar diferente do 

olhar do médico 

E5 Importante Minimiza doenças 

E6 Importante Instrumento de 

autonomia do 

Enfermeiro, 

prevenção e 

promoção da saúde. 

E7 Importante Conquista da 

profissão 

 

Constata-se que todos os enfermeiros acham a CE importante, mas apesar 

disso cada um tem sua visão sobre o tema. A CE é de fato uma conquista para a 

enfermagem e um instrumento que proporciona autonomia por instrumentalizar o 

trabalho da enfermagem e evidenciar a assistência prestada. Além de ser uma 

função privativa do enfermeiro como dispõe a Resolução nº 159/1993, do Conselho 

Federal de Enfermagem.  
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Sobre isso destaca-se alguns trechos das entrevistas, nas quais ficam nítidas 

que os enfermeiros falarem sobre CE a descrevem como uma conquista da classe 

que proporciona autonomia. 

“Na verdade, é uma das coisas que eu me realizei na saúde da família por 
termos o nosso espaço para atender e não tratar da doença, mas por atuar 
com a prevenção...A autonomia que o enfermeiro tem com a CE são poucos 
os lugares o enfermeiro tem essa possibilidade, eu já trabalhei 5 anos em 
centro cirúrgico e chegou um momento que eu falei quero algo diferente. ” 
(E6). 

“Eu entendo a CE como um dispositivo que auxilia o trabalho do enfermeiro 
considerando que é uma conquista da nossa profissão e se configurando 
como um dispositivo de apoio no nosso processo de trabalho a gente utiliza 
a consulta de enfermagem como uma ferramenta para tentar solucionar ou 
resolver grande parte dos problemas que demandam da população que 
atendemos. “ (E7). 

Segundo Acioli S, et al (2014) a CE favorece um olhar que vai além do corpo 

biológico e aplicação de técnicas, mas uma oportunidade para se analisar as 

condições de saúde física, emocional, familiar e social. Sendo assim, a CE é uma 

oportunidade para se perceber as necessidades de saúde do usuário dentro do 

contexto familiar e social associando suas práticas técnicas para melhorar a 

qualidade de vida deste. Essa ideia encontramos em algumas falas dos 

entrevistados, embasando o olhar holístico da enfermagem. 

“A CE aqui na saúde da família eu penso em algo de forma bem 
abrangente, eu penso no paciente de forma holística, de como ele vive, se 
ele tem dinheiro para ir fazer um exame que foi solicitado, se ele sabe ler a 
receita dos remédios, então aqui a gente se preocupa desde a unha 
encravada do pé até o ultimo fio de cabelo. ” (E2) 

“Acho muito importante, fundamental para o acompanhamento, temos um 
olhar diferente do olhar do médico, tem coisas que você analisa que o 
médico não analisa como o cuidado e do acompanhamento, sinalizamos 
aquilo que o médico não vê. ” (E3) 

“A CE é importante porque o Enfermeiro tem um olhar que o médico não 
tem, isso para mim tem que ficar bem claro. Porque temos que ter o olhar 
do tipo: fulano está vindo aqui direto com várias queixas diferentes então 
está acontecendo alguma coisa na casa dessa pessoa eu vou lá na casa 
vê. Isso é um olhar que o enfermeiro as vezes não dedica, mas deveria 
procurar saber qual o fenômeno que está acontecendo para a pessoa estar 
daquele jeito ” (E4) 
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Cabe ao enfermeiro buscar medidas eficazes para restaurar o bem-estar 

físico, psicológico e social do usuário. As necessidades dos pacientes são 

multidimensionais para isso é necessário que o Enfermeiro ligue seus 

conhecimentos científicos a uma abordagem afetiva e profunda do usuário. Porém 

na fala de um dos entrevistados percebeu-se a dificuldade deste em aplicar a parte 

cientifica com as situações dos pacientes apresentadas no cotidiano da unidade. 

“Eu acho importante a CE, acho difícil também de você colocar o que você 
lê em prática porque são situações diferentes. A vida aqui é difícil então não 
dá p você fazer muita coisa. ” (E1) 

Segundo Potter (et al, 2013) a enfermagem é uma ciência baseada em 

conhecimentos científicos que com as descobertas e inovações se aprimoram 

constantemente. Quando o enfermeiro junta o conhecimento cientifico com a arte de 

cuidar na prática do seu cotidiano ele alcança um nível de excelência que beneficia 

a equipe, o paciente e a comunidade. 

Trabalhar conforme os padrões científicos e éticos recomendados é 

fundamental para a prestação de cuidados. Sabe-se que o quanto a realidade do 

cotidiano pode se apresentar de forma inesperada e que os fatores epidemiológicos 

influenciam no processo de saúde- doença da região, ainda mais se tratando de um 

lugar como a Rocinha que popularmente é considerada uma “cidade” dentro de 

outra cidade cheia de peculiaridades, porém torna-se necessário chamar a atenção 

da necessidade de que o enfermeiro embase cada vez mais os cuidados de 

enfermagem nos avanços e desenvolvimentos científicos para o reconhecimento e 

empoderamento da prática profissional. 

5.2 ABORDAGEM USADA NAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM 

A partir da observação da pesquisadora quanto as abordagens realizadas nas 

CE, surgiu essa categoria. Na estratégia da família do Rio de Janeiros os 

enfermeiros realizam consultas agendadas e consultas de demanda livre. O gráfico 

1 demostra a quantidade e os tipos de consultas que foram acompanhadas durante 

a pesquisa. 
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Gráfico 1: Tipos de consultas acompanhadas         

           

Como pode-se perceber atráves do gráfico a quantidade de consultas 

agendadas foram maior que as consultas de demanda livre, porém ficou claro a 

diferença de abordagem entre elas. 

Percebeu-se que somente as consultas agendadas que as enfermeiras 

adotavam uma abordagem auscultatória afim de coletar o histórico do paciente, já 

nas demandas livres as abordagens eram baseadas nos sintomas que levaram o 

paciente até a unidade. Apenas uma enfermeira realizava uma abordagem 

auscultatória afim de coletar o histórico do paciente em todas as consultas, sem 

diferenciar as consultas agendadas das demandas livres que ao ser questionada 

sobre essa diferença na entrevistada deu o seguinte depoimento:  

“Assim eu tenho muito o que aprender, tem coisas que não sei responder e 
tem coisas que não sei resolver, mas quando o paciente senta aqui e eu 
vejo tudo alterado não consigo mandar ele embora sem fazer o mínimo 
possível, isso é meu. ” (E1) 

Essa diferença entre as consultas agendadas e de livre demanda foi notada 

também no aspecto de aplicação das técnicas, porque nas consultas agendadas as 

[] 

[] 

0 0 

Tipos de Consultas 

Agendadas 
Livre Demanda 
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enfermeiras realizavam o exame físico completo, aplicavam as técnicas adequadas 

para cada tipo de consulta, como foi observado. Já nas consultas de demanda livre 

as enfermeiras faziam o exame físico apenas na região de queixa de sintomas pelo 

usuário. 

A maior parte dos entrevistados ao serem questionados se percebem essa 

diferença nas abordagens entre as consultas agendadas e de demanda livre 

responderam sim as abordagens são diferentes por conta do tempo, pois já tem uma 

agenda lotada e não tem tempo suficiente para dar a mesma atenção aos pacientes 

da demanda por isso fazem uma abordagem mais corrida. Sobre isso destaca-se 

algumas falas: 

“Porque a gente não tem tempo, seria até bacana aproveitar a 
oportunidade do paciente está aqui na unidade para fazermos cada vez 
mais coisas, mas muitas vezes a gente não tem tempo; você viu que é 
muito corrido. ” (E2) 

“É notória a diferença entre uma consulta agendada e uma 
demanda livre por conta do tempo que temos. Temos uma agenda lotada 
cheia de pacientes agendados damos a mesma atenção para todos, porém 
na demanda livre se formos fazer essa ausculta vamos virar a noite. ” (E3) 

“Eu percebo e o que eu acho que faz a consulta ser assim é que as 
vezes a agenda está muito cheia, não tem como você fazer uma consulta 
colhendo histórico, vendo todas as possibilidades e etc.  Quando você 
começa a ver que o corredor está cheio e você tem um monte de coisa para 
dar conta e não vai dar tempo, aí você começa a atender a demanda 
abordando só o que demandou a pessoa vir aqui e não uma consulta que a 
gente aprende na faculdade. ” (E4) 

“É uma coisa mais rápida. Porque dentro da nossa realidade de 
saúde da família nós temos que ter 60% de consultas agendadas e 40% de 
consultas demanda livres, como nós temos uma demanda reprimida de 
anos da atenção básica os pacientes nem sabem o que é uma consulta 
agendada. Então assim se fizermos uma demanda livre igual como se fosse 
uma consulta agendada essa pessoa nunca vai entender a diferença, isso é 
um processo de educação do paciente. Se a gente fizer em uma demanda 
livre tudo que faríamos em uma consulta agendada esse paciente nunca vai 
entender a diferença entre um e outro. ” (E5) 

Sabe-se que a Atenção Básica, no múnicipio do Rio de Janeiro representada 

pela Estratégia Saúde da Família, é a porta de entrada para a Rede de Atenção a 
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Saúde por isso faz-se necessário ela ter suas portas abertas para seus usuários, 

explicando as demandas livres. 

“É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 
próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, 
a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde. “ (Brasil, 2012, p. 19) 

“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. A proximidade 
e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e 
resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção básica como 
contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção.” (Brasil, 2012, 
p. 20-21). 

Segundo o COFEN (Resolução 358-2009) a CE ela possui etapas circulares, 

interligadas e interelacionadas, descrevendo ainda essas etapas como sendo:  

10- Histórico de Enfermagem 

20- Diagnóstico de Enfermagem 

30- Planejamento de Enfermagem 

40- Implementação 

50- Avaliação de Enfermagem 

Essas etapas estas que devem ser utilizadas em qualquer CE, pois elas 

servem para que o enfermeiro ordene suas ações, que iniciam na entrada do 

paciente e terminam na sua saída. É importante que nesse contato se colha o 

histórico desse indivíduo, realize um bom exame físico, faça um diagnóstico de 

enfermagem, realize a prescrição de enfermagem e explique ao paciente as 

situações de sua saúde fazendo com que a CE seja realizada de forma efetiva.  

Quando o enfermeiro deixa de realizar qualquer uma dessas etapas da CE, 

ele está deixando de realizar um atendimento integralizado. O que coloca em risco a 

qualidade do atendimento, a efetividade das CE e a resolutividade que se poderia 
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dar aquele paciente. Falou muito bem um dos entrevistados quando ao ser 

questionado sobre o tema disse: 

 “O que eu entendo a respeito disso é tendo ou não tempo falta de tempo as 
demandas livres não podem ser atendidas simplesmente em relação a 
queixa que o paciente está apresentando, por exemplo: ele está com dor de 
cabeça eu vou lá e prescrevo uma dipirona ou paracetamol e pronto, a 
consulta está realizada. Isso não é consulta de enfermagem, mas sim 
balcão de farmácia. Isso não é exercer uma profissão, é vender 
medicamento. Quando o paciente chega reclamando de uma queixa; como 
por exemplo: a dor de cabeça, a consulta não serve só para medicar, mas 
para entender o porquê ele está com essa dor de cabeça, é uma dor de 
cabeça porque a PA está alta, é uma dor de cabeça porque no seu convívio 
familiar tem algum problema existente; buscar entender a causa da queixa e 
tentar intervir nisso. Porque assim deixamos de ser meros prescritores de 
cuidados e passa a enxergar o paciente como um ser integral e a nossa 
assistência passa pela integralidade do cuidado com a saúde do indivíduo, 
se não qual o proposito disso? Nenhum, eu não vejo. Então demanda livre 
embora não seja agendada também tem que ter um atendimento 
integralizado. ” (E7) 

 

A integralidade é descrita na Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) é 

referida como uma disposição legal que regula o exercício de todos os profissionais 

que atuam como membros de uma equipe na atenção básica.  

“Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da 
realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e 
prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de 
vigilância à saúde” (Brasil, 2012, p. 44) 

A PNAB também dispõe que todos os profissionais da Atenção Básica devem 

acolher o usuário com uma abordagem auscultatória para avaliar as suas 

necessidades para que se consiga dar prosseguimento a atenção a saúde. 

“Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de 
risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) 
e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela 
continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo” 
(Brasil, 2012, p. 44) 

A falta de tempo, o corredor da unidade lotado, as muitas atribuições ou 

qualquer outra coisa, não justificam a diferença observada entre as consultas 
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agendadas e as consultas de demanda livre uma vez que a coleta de histórico do 

paciente está inerente ao exercício da Enfermagem e a integralização do cuidado é 

um direito legal do paciente.  

A maneira como o enfermeiro atua faz toda a diferença na qualidade do 

cuidado, no planejamento das ações, na resolutividade dos problemas e na 

continuidade da atenção à saúde.  

5.3 UTILIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM  

Durante a observação percebeu-se que os enfermeiros documentavam no 

prontuário eletrônico o que realizaram com os pacientes, porém com os pacientes o 

plano de cuidados era verbal, em forma de orientações. Portanto, essa categoria 

surge dessa observação da pesquisadora e do questionamento aos profissionais 

sobre a falta da prescrição de enfermagem. 

Percebeu-se que algumas orientações até são escritas, mas somente quando 

os enfermeiros prescrevem alguma medicação. Porém de nenhuma outra forma se 

imprimi uma prescrição de cuidados de enfermagem. Isso ficou claro em algumas 

falas nas entrevistas. 

“Algumas coisas ainda costumo escrever, como: se febre, lavar o nariz com 
soro, mas assim na maioria das vezes só falo mesmo. E acaba sendo um 
erro porque é importante está anotadinho” (E2) 

“Engraçado você falou agora fiquei pensando, eu não sei. Não sei se é 
hábito de não fazer, porque engraçado quando eu prescrevo 
anticoncepcional junto coloco usar camisinha, mas como se fosse a mesma 
coisa não coloco em outro tópico. Acho importante isso, vou começar a 
fazer isso. ” (E4) 

“Olha só realmente você tem razão, muitas vezes eu até escrevo que fiz as 
orientações e não prescrevo a orientação. ” (E5) 

A Enfermagem desenvolve planos de cuidados a cada encontro com o 

usuário. Cuidados esses que promovem o autocuidado, proporcionam uma melhor 

qualidade de vida para seus pacientes e devem ser documentados por escrito para a 

equipe multiprofissional como um meio de comunicação e ao paciente como garantia 
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de continuação do cuidado. Mesmo assim, alguns enfermeiros afirmaram que só as 

dão quando percebem que o paciente necessita. 

“Falar um cuidado necessariamente implica em registrá-lo no prontuário. 
Agora se esse paciente tem alguma dificuldade de entendimento você 
também pode inclusive imprimir essa prescrição de cuidados e dar para ele 
seguir em casa sem problema algum. O fato é que independente disso 
precisa estar registrado tudo que a gente fala e orienta principalmente. ” 
(E7) 

“Na verdade, é mais uma coisa para se fazer dentro da CE. Escrevo no 
prontuário geralmente coloco lá: realizada orientações alimentares, 
realizado orientação de tal coisa e em determinados casos eu imprimo a 
dieta ou tiro do próprio protocolo de enfermagem e entrego ao paciente. ” 
(E6) 

Porém o plano de cuidado é instrumentalizado pela prescrição de 

enfermagem que é um meio de passar para o usuário informações importantes 

sobre os cuidados necessários para melhorar sua qualidade de vida, uma forma de 

facilitar o cuidado e manter a continuidade deste, além de ser uma maneira de se 

avaliar a assistência prestada pelo enfermeiro.  

“Prescrição de Enfermagem: É o conjunto de medidas decididas pelo 
Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao 
paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, 
promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. ” (COFEN 
(Resolução 272/2002)  

 

Por ser um mecanismo facilitador do cuidado e uma garantia de continuidade 

dos cuidados os enfermeiros deveriam se apoderar da utilização em cada consulta 

da prescrição de enfermagem impressa como forma de registrar, contabilizar e 

valorizar os cuidados prestados. 

5.4 AS INTERRUPÇÕES DURANTE AS CONSULTAS  

Essa categoria surgiu porque durante a observação a pesquisadora percebeu 

que durante as CE sempre alguém batia na porta, entrega no consultório para pegar 

algo e ligavam para a falar algo. Notou-se o quanto isso tirava a atenção do 

enfermeiro e atrapalhava a continuidade do paciente permanecer se abrindo. No 
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gráfico 2 podemos ver a percentagem de consultas interrompidas com relação as 45 

consultas acompanhadas. 

Gráfico2: Percentagem de consultas interrompidas. 

 

Apesar de se ter 68,88% de consultas sem interrupções com pessoas 

entrando na sala, mas toda hora alguém batia na porta. Para alguns enfermeiros 

isso é tão comum que eles não veem as interrupções como algo inevitável uma vez 

que a sala é comum a todos os profissionais da equipe e porque ele também muitas 

vezes necessita interromper o colega para pegar algo. 

“Atrapalha tem paciente que a gente consegue criar um vínculo e ele não se 
abre com outra pessoa ou quando entra outra pessoa. Mas é assim alguém 
me interrompe tanto quanto eu interrompo alguém. ” (E1) 

“É ruim demais inclusive tem paciente que fica chateado, mas não sei como 
poderia melhorar porque o telefone toca você tem que atender, batem na 
porta porque querem pegar alguma coisa e acaba que não sei como 
poderíamos melhorar isso na ESF porque sei que isso acontece não só 
aqui. ” (E2) 
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Durante a entrevista ao serem abordados por esse tema alguns enfermeiros 

pensaram em meios de minimizar essas interrupções como: se guardar exames em 

outros locais, consultório por profissional e melhor treinamento dos Agentes 

Comunitário de Saúde (ACS) para conseguirem resolver problemas sem precisarem 

interromper as consultas. 

“.... Eu já trabalhei em outras clinicas que era um consultório para o 
enfermeiro e um para o médico e era muito melhor, você era interrompido 
muito menos e cada um tinha a sua organização da sala. É eu acho que 
isso interfere mesmo. ” (E4) 

“.... Realmente é um problema se tivesse um coringa para ficar organizando 
as coisas, talvez guardar exames em outro lugar, tem ACS que fica ligando 
toda hora quando está no acolhimento, talvez se eles resolvessem mais as 
coisas. Tem que se pensar em como melhorar.” (E2) 

A conduta de dois enfermeiros chamou a atenção, pois eles fecham a porta 

com trinco e só abrem em casos de real necessidade, atitude que diminuiu 

consideravelmente as interrupções nas consultas. 

“Fecho a porta por conta da privacidade do paciente. Tanto pela minha linha 
de raciocínio; que me atrapalha de dar continuidade aquele cuidado; e 
também pela privacidade do paciente; porque inibe ele de falar, fica com 
vergonha de alguém ouvir o que ele está falando ou me mostrar algo. Então 
por isso tenho o costume de fechar a porta. ” (E3) 

“A estratégia utilizo é trancar a porta e não deixar ninguém entrar, mas 
ainda assim batem na porta se identificando. Porém é bem difícil lidar com 
isso, mas não tenha dúvida atrapalha sim. “ (E7) 

Sem dúvidas as interrupções comprometem a continuidade das CE uma vez 

que interferem na comunicação do profissional com o paciente, seja por inibir o 

paciente de se abrir ou por tirar a concentração do enfermeiro no que ele estava 

fazendo. 

5.5 OS BENEFÍCIOS DA CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA A EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL  

Nessa categoria destaca-se a resposta dos enfermeiros ao serem pedidos 

para falar o que para eles a CE trazia de benefícios para a equipe na qual cada um 

atuava.    
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“A consulta na verdade de uma forma mais geral é isso: melhor a nossa 
capacidade de resolução, pacientes deixam de procurar somente o médico 
inclusive e vem a unidade querendo atendimento especifico com o 
enfermeiro porque conheceu a conduta e a resolutividade em consultas 
anteriores, então ele prefere esse profissional. ” (E7) 

“Então assim a CE tem muitos benefícios para a equipe, para o 
administrativo de consulta e fora que reduzimos consultas médicas também. 
” (E6) 

“ Pensar em ESF sem CE acho que iria sobrecarregar muito o médico. É o 
olhar do enfermeiro é diferente do médico então um complementa o outro, 
as vezes o enfermeiro vê coisas na sua consulta que o médico não vê. Acho 
que é um conjunto não tem como um ficar separado do outro. ” (E2) 

“É trabalho em equipe, a CE sozinha também não vale de nada porque vai 
faltar a parte medicamentosa, então nós somos o complemento, nós somos 
a confirmação do que se tem que fazer. Às vezes se passa uma medicação 
e o paciente está tomando tudo errado então nós, enfermagem, que vamos 
detectar isso e trabalhar em conjunto. Por isso que é equipe temos que 
trabalhar em conjunto. ” (E5) 

Que a CE diminui o número de consultas médicas sabemos, porém, 

descrever isso como um benefício principal par a equipe de saúde é se manter sobre 

a visão cultural que se tem no Brasil no qual o médico é o único capaz de resolver 

todos os problemas de saúde- doença e que a CE tem um papel de complementar 

as consultas médicas. 

Porém cabe ressaltar que cada um tem seu papel na equipe, que a 

enfermagem estuda e se aprimora para ter um olhar voltado para o cuidado 

enquanto o médico tem seu papel de diagnosticar a doença e prescrever as 

medicações adequadas para o tratamento da doença. 

“Sim a enfermagem está mais voltada para cuidado do paciente, não para o 
que ele tem. Porque o médico olha para doença e a gente para pessoa e às 
vezes a única coisa que a pessoa precisa é um cuidado com ela e não um 
tratamento medicamentoso, às vezes é só uma orientação ou esclarecer 
uma dúvida e isso faz toda uma diferença não só para a equipe, mas para 
os pacientes porque melhor muito o vínculo, promove e previne a saúde. ” 
(E3) 

Como disse bem esse enfermeiro a ESF é feito de um trabalho em equipe, no 

qual cada um desempenha um papel, em prol do bem-estar do paciente. E um dos 

benefícios da CE para as equipes de saúde é que através dela o enfermeiro pode 
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perceber possíveis problemas no processo saúde- doença e desta forma prescrever 

cuidados que promovam e previnam a saúde dos pacientes. 
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O estudo evidenciou que os enfermeiros percebem a relevância da CE para a 

AB, porém cada um tem sua visão sobre esse instrumento que os influenciam na 

forma de atender os usuários. 

6. CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que como os enfermeiros veem a CE influência 

diretamente a postura deles no consultório. Que os profissionais precisam perceber 

que independentemente do tipo de consulta que se vá realizar as etapas da CE e 

atribuições dos enfermeiros continua a mesma, sendo importante que os 

profissionais repensem nas suas condutas no consultório.  

Sugere-se que os enfermeiros mais do que falar as orientações aos pacientes 

as imprimam e se apoderem das prescrições de enfermagem para que uma garantir 

a continuidade do cuidado, instrumentalizar e valorizar os cuidados de enfermagem. 

Propõe-se estratégias efetivas para que as CE sejam menos interrompidas 

como: um treinamento aos profissionais que ficam no acolhimento para que estes 

tenham uma resolutividade maior, a entrega de exames aos ACS na reunião de 

equipe o que eviraria a entrada na sala para pegá-los, um meio de comunicação 

interna e online para que profissionais se comuniquem sem precisar ir ao consultório 

um do outro. 

Além disso, é imprescindível que os enfermeiros percebam os benefícios que 

a CE trás para a equipe de saúde, que vai além reduzir a quantidade de consultas 

médicas, o seu maior benefício é poder detectar os agravos da saúde precocemente 

e através dos cuidados de enfermagem promover e prevenir a saúde. 

Cabe ressaltar a necessidade de mais estudos científicos que abordem o 

tema uma vez que Enfermagem é uma ciência e como tal precisa ser baseada em 

conhecimentos científicos que inovem e contribuam para a qualificação do cuidado, 

beneficiando assim toda equipe de saúde, os indivíduos atendidos e 

consequentemente a comunidade. 
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Conclui-se que a CE é um instrumento que a enfermagem tem que precisa 

ser qualificado, mas que sem dúvida usada de forma devida é um espaço que tem 

um grande potencial de gerar mudanças no processo de atenção à saúde e 

qualificar o atendimento na Atenção Básica. 
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8.1 ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO 

8. APÊNDICES 

 

1- Abordagem 

-Auscultativas 

-Sintomática 

2- Utilização da prescrição de enfermagem 

-Escrita 

-Verbal 

3- Tipos de consultas 

-Agendadas 

-Livres Demandas 

4- Interrupções durante as consultas de enfermagem 
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8.2 ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

Falar um pouco sobre como você a consulta de enfermagem e sobre a 

importância que ela tem para você. 

Eu observei uma diferença das consultas agendadas para as consultas de 

demanda livre, geralmente nas agendadas ocorre a coleta do histórico do paciente e 

as demandas são focadas nos sintomas do momento. Me fala um pouco disso se 

você percebe essa diferença e porque você acha que isso acontece. 

Uma coisa que senti falta nas observações que fiz é que orientamos muito 

verbalmente, senti falta da prescrição de enfermagem escrita. Você acha que isso é 

por que? Falta de tempo? Ou ninguém se atentou para esse detalhe? 

Eu percebi que a maioria das consultas tem uma interrupção e isso é muito 

ruim porque quebra o raciocínio do profissional e inibe o paciente de se abrir, queria 

saber de você se eu observei certo e o que acha disso? 

Me fala um pouco do que você vê que a consulta de enfermagem traz de 

benéfico para a equipe como um todo. 
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8.3 TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 
“Enfermeiro na Atenção Básica frente a Consulta de Enfermagem” de 
responsabilidade do pesquisador Ana Lúcia Abrahão da Silva. 

O que justifica este estudo é que a utilização da consulta de enfermagem 
potencializa a qualidade dos serviços prestados e proporciona uma autonomia para 
a enfermagem não só por ser uma atribuição privativa do enfermeiro, mas 
principalmente porque através dela podemos analisar o estado de saúde do 
paciente, prescrever os cuidados que ele necessita e determinar as ações que toda 
equipe de enfermagem deverá ter. Sendo assim a pesquisa tem como objetivos: 

Descrever a consulta de enfermagem na Atenção Básica no município do Rio 
de Janeiro; 

Descrever o entendimento dos enfermeiros da Atenção Básica quanto à 
importância da consulta de enfermagem;  

Identificar as ferramentas usadas pelos enfermeiros da Atenção Básica nas 
consultas de enfermagem.  

Será realizada uma entrevista gravada na qual você falará sobre o tema 
Consulta de Enfermagem. 

A pesquisa a se realizar terá benefícios como: potencializar a qualidade dos 
serviços prestados, favorecer obtenção e trocas de saberes, garantir uma 
assistência de qualidade, resolutividade e eficácia para os indivíduos, famílias e 
comunidade. 

Essa pesquisa tem riscos mínimos uma vez que não realizará nenhuma 
intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e 
sociais dos indivíduos que participam no estudo, uma vez que os entrevistados não 
serão identificados e nem terão sua intimidade invadida ou exposta. 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como o livre acesso 
a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 
conseqüências, enfim, tudo o que se queira saber antes, durante e depois da minha 
participação, através dos números de telefone da pesquisadora (21) 98342-5672 e 
do CEP (21) 26299189. 

A participação na pesquisa é voluntária e este consentimento poderá ser 
retirado a qualquer momento sem qualquer forma de penalização. 

Cabe ressaltar que os participantes dessa pesquisa terão a privacidade 
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respeitada, ou seja, nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de 
alguma forma, identificar o participante, será mantido em sigilo. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel./fax: (21) 26299189 
  

Eu, __________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

_________________________________                 

Assinatura do participante            

 

_____________________________________________                  

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_____________________________________ 

 Testemunha 

 

______________________________________ 

Testemunha 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br�
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9.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

9. ANEXO 

  

Fonte: Escaneamento de arquivo pessoal 
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Fonte: Escaneamento de arquivo pessoal 

 



60 

 

 

 

 

 

 Fonte: Escaneamento de arquivo pessoal 
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