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A consulta de enfermagem é uma atividade que proporcio-
na ao enfermeiro, condições para atuar de forma direta e 
independente com o paciente, o que possibilita sua auto-
nomia profissional. O objetivo deste estudo foi conhecer 
a percepção da equipe de enfermagem frente à consulta 
do enfermeiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa se-
gundo a análise de conteúdo de Bardin. A partir da leitura 
das entrevistas, obtiveram-se três eixos temáticos a saber: 
a consulta do enfermeiro como um facilitador do serviço 
médico, a consulta do enfermeiro como um facilitador da 
necessidade do usuário e a importância da consulta do en-
fermeiro como um instrumento de acolhimento. O estudo 
desvelou que há dualidade na compreensão da consulta do 
enfermeiro, ora reconhecida como uma atividade essen-
cial e privativa, ora, uma atividade de caráter substitutivo 
e dependente. Frente a estas considerações, cabe ao en-
fermeiro desenvolver estratégias educativas que visem o 
conhecimento da equipe de enfermagem, da equipe mul-
tiprofissional e da clientela sobre seu verdadeiro papel no 
exercício da  profissão.
Descritores: Percepção, Equipe de Enfermagem, Consulta 
de Enfermagem.

The nursing consultation is an activity that provides to the 
nurse, conditions to act in a direct and independent way 
with the patient, what will facilitate its professional auto-
nomy. The aim of this study was to know the perception of 
the nursing team in face of the consultation of nurse. That 
is a qualitative research according to the analysis of con-
tent of Bardin. From the reading of the interviews, it was 
obtained three thematic axes to know: the consultation of 
nurse as a facilitator of the medical service, the consulta-
tion of nurse as a facilitator of need of the user and the 
importance of the consultation of nurse as a welcoming 
instrument. The study unveiled that there is duality of the 
understanding of the consultation of nurse, sometimes re-
cognized as an essential activity and private, sometimes, 
an activity of substitutive and dependent character. In face 
of these considerations, fits to the nurse to develop educa-
tional strategies that seek the knowledge of the nurse and 
multiprofissional team and of the clientele of its true role 

A percepção da equipe de enfermagem 
frente à consulta do enfermeiro em uma 
Unidade Básica de Saúde

in the exercise of their profession.
Descriptors: Perception, Nursing Team, Consultation of 
Nursing.

La consulta de enfermería es una actividad que proporciona 
a la enfermera, condiciones para actuar de una manera direc-
ta e independiente con el paciente, lo que posibilita su au-
tonomía profesional. El objetivo de este estudio fue conocer 
la percepción del equipo de enfermería frente a la consulta 
del enfermero. Se trata de una investigación cualitativa según 
el análisis de contenido de Bardin. Con la lectura de las en-
trevistas, se obtuvo tres ejes temáticos: la consulta del en-
fermero como un facilitador del servicio médico, la consulta 
del enfermero como un facilitador de la necesidad del usu-
ario y la importancia de la consulta del enfermero como un 
instrumento de acogimiento. El estudio evidenció  dualidad 
en la comprensión de la consulta del enfermero, por veces 
una actividad esencial y privada, por otras una actividad de 
carácter substitutivo y dependiente. Frente a estas conside-
raciones, cabe al enfermero desarrollar estrategias educati-
vas que buscan el conocimiento del equipo de enfermería y 
multiprofesional y de la clientela en su verdadero papel en el 
ejercicio de su profesión.  
Descriptores: Percepción, Equipo de Enfermería, Consulta 
de Enfermería.

INTRODUÇÃO

As primeiras discussões sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem no Brasil surgiram em 1967 com o trabalho 

de Wanda Aguiar Horta denominado Processo de Enfermagem.
A partir deste momento houve uma movimentação para a im-

plantação deste método de trabalho, a princípio em algumas ins-
tituições hospitalares. Na Atenção Primária à Saúde (APS) a movi-
mentação foi menor, embora houvesse a preocupação em definir 
a consulta de enfermagem como um sinônimo do processo no 
atendimento ao indivíduo não hospitalizado, sadio ou doente.

O Processo de Enfermagem é a dinâmica das ações sistema-
tizadas e inter-relacionadas, visando à assistência do ser huma-
no. Caracteriza-se pelo inter-relacionamento e dinamismo de 
suas fases ou passos1.
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No Brasil, a consulta de enfermagem vem sendo realizada 
a partir de 1969, porém o assunto começou a ser tratado desde 
1968, quando se conheceu o termo no Rio de Janeiro. No pe-
ríodo de 1970, a consulta de enfermagem foi definitivamente 
incorporada às atividades do enfermeiro2.

A consulta de enfermagem está contemplada como ativida-
de privativa do enfermeiro, na Lei do Exercício Profissional no 
artigo 11, alínea e, e vem sendo efetivada na prática por enfer-
meiros que nela acredita3. 

Podemos inferir que, o enfermeiro é responsável pelo conjun-
to das ações assistenciais que competem à enfermagem e o en-
fermeiro em Saúde Coletiva é o profissional que visa à saúde co-
letiva, subordinando-se as necessidades sociais dos indivíduos4.

Oliveira e cols.5 citam a consulta de enfermagem como im-
portante instrumento, inclusive no domicí-
lio, para avaliar e facilitar a adesão terapêu-
tica. Marin e cols.6 ao estudarem a falta de 
informações sistematizadas para os portado-
res de hipertensão arterial apontam a con-
sulta de enfermagem como a possibilidade 
de melhorar a adesão a terapêutica, bem 
como espaço de ampliação das orientações 
para lidar com tal agravo. 

A consulta de enfermagem é uma ati-
vidade que proporciona ao enfermeiro, 
condições para atuar de forma direta e in-
dependente com o paciente caracterizando 
dessa forma, sua autonomia profissional.

Assim, o objetivo deste trabalho foi co-
nhecer a percepção da Equipe de Enferma-
gem de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
frente à Consulta realizada pelo Enfermeiro.

PERCURSO METODOLÓGICO
Pesquisa de campo com abordagem quali-
tativa e a técnica de análise dos relatos foi 
a de conteúdo, que se baseia na extração 
de informações relacionadas ao tema das respostas obtidas, 
para a organização dos dados e aquisição dos códigos7.

A pesquisa foi desenvolvida em uma UBS do município de 
São Paulo. Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da 
equipe de enfermagem que desenvolvem suas atividades na 
instituição e aceitaram participar da pesquisa. A coleta de da-
dos ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Nove de Julho e Secretaria Muni-
cipal da Saúde de São Paulo, em observância aos pressupostos 
da Resolução 196/968. Aplicou-se um questionário com sete 
perguntas que investigava o conceito, a utilidade e objetivos da 
consulta de enfermagem na ótica da equipe de enfermagem.

APRESENTANDO OS RELATOS 
Fizeram parte do estudo sete funcionários da UBS, que para ga-
rantia de anonimato foram nomeados de E1 a E7. Após a leitu-
ra dos questionários procedeu-se categorização das respostas, 

sendo elas: a consulta do enfermeiro como um facilitador do 
serviço médico; a consulta do enfermeiro como facilitador da 
necessidade do usuário e a importância da consulta do enfer-
meiro como um instrumento de acolhimento, descritas a seguir.

A CONSULTA DO ENFERMEIRO COMO UM FACILITADOR 
DO SERVIÇO MÉDICO
Consulta é o ato de consultar ou pedir conselho, opinião ou 
parecer9. A consulta de enfermagem visa avaliar o estado de 
saúde do indivíduo durante o ciclo vital, tem cunho educativo 
no ponto de vista de preparar o usuário e família, para o au-
tocuidado, em termos de promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde.

São objetivos da consulta de enfermagem: a valorização da 
mesma como meio de prestação de serviço 
frente aos programas de atenção à saúde; 
a identificação dos problemas de saúde do 
indivíduo, da família e da comunidade; o 
estabelecimento, com base no diagnóstico, 
do plano de assistência de enfermagem; a 
individualização da assistência prestada; a 
viabilização do acompanhamento da evo-
lução das condições de saúde do indivíduo 
em seu contexto biopsicoespiritual e o for-
talecimento de dados para futuras pesquisas 
cientificas10.

Apresenta-se abaixo alguns depoimentos 
sobre a categoria a consulta do enfermeiro 
como um facilitador do serviço médico:

E.1. “È uma pré consulta medica onde o 
enfermeiro avalia se há necessidade do pa-
ciente ser atendido pelo medico ou não.”

E.5. “É uma avaliação que o enfermeiro 
faz do caso antes de encaminhar o pacien-
te ao médico ou outro serviço de saúde.”

E.7. “È uma triagem na qual o enfermeiro 
faz o histórico do paciente e se necessário já 

adianta os exames que forem preciso.”
O entendimento da consulta do enfermeiro pela maioria dos 

pesquisados é traduzido como triagem, que é uma atividade que 
classifica, seleciona e identifica os problemas de cada paciente 
que procura a unidade de saúde, distribuindo-os para diferentes 
especialidades11.

Diante dessas afirmativas reconhecemos uma idéia equivo-
cada desses profissionais quanto à consulta do enfermeiro, ha-
vendo a visão de que esta atividade tem caráter de adiantar a 
consulta médica, o que não é verídico, pois existe todo um em-
basamento técnico científico que deve ser desenvolvido para 
sua aplicação. Desta forma, os entrevistados vêem a consulta 
do enfermeiro como meio e não como o fim. 

O enfermeiro com seu conhecimento teórico-científico rea-
liza o processo de enfermagem e tem possibilidades de resolver 
as necessidades do cliente, sem que obrigatoriamente encami-
nhá-lo ao médico. Novamente evidencia-se um equívoco por 

“DEVEMOS ENCARAR A CONSULTA 
DE ENFERMAGEM NÃO COMO UM 

SIMPLES PROCEDIMENTO TÉCNICO, 
MAS SIM COMO UM FACILITADOR 
DA NECESSIDADE DO USUÁRIO”

Consulta de enfermagem.indd   46 06.06.06   10:19:39



Delmicoz C, Carvalho MJ,  Nogueira VO. A percepção da equipe de enfermagem frente à consulta do enfermeiro em uma Unidade Básica de Saúde

 Saúde Coletiva 2006;03(10):44-48 47

consulta de enfermagem

parte do grupo pesquisado.
A consulta médica tem como finalidade à elucidação diag-

nóstica através de exame físico, achados laboratoriais e de ima-
gem para a definição de proposição terapêutica de acordo com 
as  condições em que o indivíduo se apresenta12. 

A consulta de enfermagem deve ter caráter resolutivo e 
não substitutivo, na medida em que o profissional enfermeiro 
é capaz de resolver com autonomia as situações que se apre-
sentam; requer mudanças na prática assistencial, levando-o a 
compreender sua complexidade enquanto atividade que ne-
cessita de metodologia própria e objetivos definidos, fazendo 
com que a equipe tenha mais confiabilidade na consulta do 
enfermeiro.

Entendemos que os profissionais que não têm conhecimen-
to sobre as funções do enfermeiro e especificamente da consul-
ta de enfermagem, devem ser orientados e esclarecidos sobre 
tal atividade. Quanto maior for o conhecimento destes profis-
sionais e quanto mais o usuário for orientado quanto às divi-
sões das categorias e quais são as atribuições do enfermeiro, 
esta profissão será reconhecida pelo seu “fazer” e pelo grau de 
resolutividade dos problemas que ela pode contemplar, tornan-
do-se benéfico à saúde da comunidade. 

A CONSULTA DO ENFERMEIRO COMO FACILITADOR DA 
NECESSIDADE DO USUÁRIO
A consulta de enfermagem pode ser realizada antes ou depois 
da consulta médica e não é condicionada a mesma; ela trata o 
usuário num contexto geral, possibilitando analisar seus aspectos 
físicos, psíquicos e sociais e após a coleta dos dados subjetivos, 
objetivos e a realização do exame físico, obtem-se o diagnóstico 
de enfermagem sendo possível a elaboração do plano de assis-
tência, visando a resolução dos problemas encontrados. Aborda-
se também a promoção da saúde e a prevenção de doenças e 
ainda, o esclarecimento das dúvidas do usuário diminuindo sua 
ansiedade e tornando-o mais cooperativo no seu tratamento.

São exemplos de depoimentos sobre a categoria acima:
E.2. “È a coleta de dados e exame físico do paciente  para 

definição de seus problemas e a implementação de plano de 
assistência.”

E.3. “È a consulta que o enfermeiro através do exame físico, 
da observação, da história, das queixas dos sinais e sintomas, 
levanta-se as necessidades de cuidados.”

E.4. “Em minha opinião consulta de enfermagem é procurar 
captar o maior numero possível de informações de um paciente 
afim de orientá-lo e encaminhá-lo quanto as suas  necessida-
des, tanto físicas como biológicas.”

O exercício da consulta de enfermagem caracteriza o en-
fermeiro como profissional liberal, permite ao cliente expressar 
seus sentimentos, facilita a ambos identificar os problemas de 
saúde, prioriza a resolutividade, dentro de um processo partici-
pativo, estabelecendo o vinculo enfermeiro / cliente13.

Devemos encarar a consulta de enfermagem não como um 
simples procedimento técnico, mas sim como um facilitador da 
necessidade do usuário.

Nesta analise identificamos que parte dos entrevistados tem 
uma idéia correta da consulta do enfermeiro, tendo seu valor 
reconhecido no caráter de facilitador, mas também sendo reso-
lutiva para a assistência ao paciente e ao sistema de saúde que 
se está inserido.

A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA DO ENFERMEIRO COMO 
UM INSTRUMENTO DE ACOLHIMENTO
Acolhimento é o ato ou efeito de acolher; recepção; atenção, 
consideração9. Acolher significa, entre outras coisas, “dar cre-
dito a; dar ouvidos a; tomar em consideração”. Em ultima ana-
lise, tomando-se o sistema de saúde como pano de fundo, o 
acolhimento pode significar a facilitação do acesso da popula-
ção aos serviços de saúde e também o oferecimento da assis-
tência prestada14.

O acolhimento é uma prática muito utilizada no Programa 
de Saúde da Família, é uma ação comum da equipe multipro-
fissional. O enfermeiro que se utiliza desta prática tem a possi-
bilidade de estar mais próximo do usuário, facilitando então o 
acesso ao serviço de saúde.

Todos os componentes da equipe de enfermagem fazem 
observações do paciente, cada qual dentro do seu âmbito pro-
fissional e legal. Estas observações são organizadas pelo enfer-
meiro, que então faz o planejamento da assistência de enfer-
magem a ser prestada ao paciente15.

O usuário espera que a relação estabelecida entre ele e 
o trabalhador de saúde seja capaz de gerar um acolhimen-
to, que permita uma atuação sobre o seu sofrimento, seu 
problema. Há uma grande expectativa por parte do usuá-
rio, de que o trabalhador - individual ou coletivamente - 
responda com resolutividade ao seu problema16. Espera-se 
que o conjunto das ações de saúde ao qual se dispõe a se 
submeter, lhe traga benefícios, isto é, consiga alterar sua si-
tuação. Ou seja, a sua grande expectativa é que as ações 
de saúde sejam efetivas e o satisfaçam. 

“O ACOLHIMENTO OFERECE MELHORIA NO CUIDADO 
E RESOLUTIVIDADE DA ASSISTÊNCIA. QUANTO AO 
USUÁRIO TRADUZ-SE DE MODO FUNDAMENTAL NA 
ESCUTA, NA ORIENTAÇÃO, NA INFORMAÇÃO E NO 

ENCAMINHAMENTO ADEQUADO”

Consulta de enfermagem.indd   47 06.06.06   10:19:44



48 Saúde Coletiva 2006;03(10):44-48 

Delmicoz C, Carvalho MJ,  Nogueira VO. A percepção da equipe de enfermagem frente à consulta do enfermeiro em uma Unidade Básica de Saúde        

consulta de enfermagem

Podemos compreender que o acolhimento 
possibilita regular acesso por meio da oferta 
de ações e serviços mais adequados, contri-
buindo para a satisfação do usuário. O vín-
culo entre profissional/paciente estimula a 
autonomia e a cidadania, promovendo sua 
participação durante a prestação de serviço17.

A atividade de recepção de um serviço de 
saúde deve ser entendida como um espaço no 
qual ocorre o reconhecimento das necessidades 
do usuário por meio da investigação, elabora-
ção e negociação de quais serão atendidas. O 
acolhimento é uma ferramenta que estrutura a 
relação entre a equipe e a população e se de-
fine pela capacidade de solidariedade de uma 
equipe com as demandas do usuário, resultan-
do numa relação humanizada18. 

Ressaltam-se as seguintes falas sobre a ca-
tegoria acima colocada:

E.1. “O paciente recebe um acolhimen-
to mais humanizado. Diminui o número de 
consultas médicas e a espera para os que real-
mente necessitam de atendimento médico.”

E.3. “Porque a recuperação de um paciente não depende 
só de um diagnóstico médico e sim de cuidados mais amplos, 
como se cuidar, como prevenir, como recuperar, mudança de 
hábitos, apoio psicológico...”

E.4. “[...] facilitaria na comunicação com o paciente; onde 
se tornaria mais fácil a determinação de suprir com suas neces-
sidades [...]”

E.5. “É uma forma do paciente se sentir respeitado, acolhi-
do, saber que alguém se interessa por ele.”

E.6. “O enfermeiro geralmente conhece mais o paciente como 

um todo, tem paciência para escutá-lo e 
direciona para onde deve encaminha-lo.”

Para os entrevistados, o acolhimento 
oferece melhoria no cuidado e resoluti-
vidade da assistência. Quanto ao usuá-
rio traduz-se de modo fundamental na 
escuta, na orientação, na informação e 
no encaminhamento adequado.

A consulta de enfermagem, com seu 
grau de resolutividade contribui para a 
otimização dos recursos em saúde, haja 
vista a precariedade da disponibilidade 
de profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa demonstrou que há duali-
dade na compreensão da consulta do 
enfermeiro. Ora os sujeitos desta pes-
quisa a reconheciam como uma ati-
vidade essencial e privativa do enfer-
meiro, como uma atividade de caráter 
substitutivo e dependente.

A ação educativa como um proces-
so de capacitação de indivíduos e de grupos para assumirem 
a solução dos problemas de saúde, é um processo que inclui 
também o conhecimento dos profissionais de saúde, através da 
reflexão conjunta sobre o trabalho que desenvolvem e suas re-
lações com a melhoria das condições de saúde da população.

Sugerimos a partir deste estudo, maior interação do enfer-
meiro junto da equipe de enfermagem para que estes possam 
ter maior conhecimento sobre os reais propósitos da consulta 
de enfermagem, assim como a equipe multiprofissional e o 
usuário que faz uso dela.                          ■

1.Bersusa AAS, Escuder MML. A Sis-
tematização da Assistência de Enfer-
magem (SAE) no contexto da Unidade 
Básica de Saúde. RECENF - Rev.Técnica 
Científica Enfermagem 2004; 2(10):217-
23, São Paulo.
2. Pinto CP, Maranha JRL. A Consulta 
de enfermagem na opinião do usuário. 
São Paulo. 1999. Disponível em: http://
www.ccs.br/sepciesc/1999/trabalhos/
aconsultadeenfermagemopiniao. Aces-
so em 07 março de 2005.
3. 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 En-
fermagem, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
09.06.87. Seção I - fls. 8.853 a 8.855.
4. Almeida MCP, Rocha SMM. (orgs).  
O trabalho de enfermagem. São Paulo: 
Cortez, 1997.
5.Oliveira JOS, Wadtnsy, Ventura MR, 
Severo RBO, Carvalho EB. Compreen-

dendo os problemas em relação ao uso 
de medicamentos em uma comunida-
de atendida pelo PSF: desdobramentos 
para o enfermeiro. Saúde Coletiva, v.3, 
n.9, 14-19, Março de 2006.
6. Marin JS, Mendonça PQ, Messias 
DCC, Alcade PCCA, Togashi ZPC, Kalil 
AKB. Planejamento das ações em UBS: 
Uma parceria ensino/serviço. Saúde 
Coletiva, v.1, n.1, 15-21, Março de 
2004.
7. Bardin L. A Analise de conteúdo.  
Lisboa. 7a ed. 1977. 
8.Conselho Nacional de Saúde. Dire-
trizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. 
Resolução 196/96, 14 de janeiro de 
1997. [on-line] 1997. [citada em 12 
abr 2005 Disponível em URL: http://.
lei.adv.br/196-96.htm.].
9. Michaelis. Mini dicionário da lín-
gua portuguesa. São Paulo: Compa-
nhia Melhoramentos, 2000.
10. Moura ACL, Vargens OMC. A con-

sulta de enfermagem na rede básica 
de saúde: um estudo sob a ótica das 
enfermeiras. Rio de Janeiro. Revista 
de enfermagem UERJ. 2002;10(2): 
85-89.
11. Forte H, Pacheco G. Dicionário 
Médico. Rio de Janeiro: 1998.
12. Adami NP et al. As características 
Básicas que diferenciam a consulta 
de enfermagem da consulta médica. 
Acta Paulista de Enfermagem. 1989; 
2 (1):9-13.
13. Vanzin AS, Nery MHS. Consulta 
de Enfermagem: uma necessidade so-
cial. Porto Alegre: RM & L; 1996.
14. Mariotti H. A importância do 
acolhimento no projeto cabeça feita.  
In: Acolhimento, o pensar, o fazer, o 
viver. Secretaria Municipal da Saúde. 
São Paulo. 2002 p. 6.
15. Cianciarullo TI et al. Instrumen-
tos básicos para o cuidar: um desafio 
para a qualidade de assistência. São 
Paulo: Atheneu, 2000.

16. Merhy EE. Em busca da qualidade 
dos Serviços de Saúde: os Serviços de 
Porta Aberta para a saúde e o mode-
lo técnico-assistencial em defesa da 
vida (ou como aproveitar os ruídos 
do cotidiano dos serviços de saúde e 
colegiadamente reorganizar o proces-
so de trabalho na busca da qualidade 
das ações de saúde). In: Cecílio LCO. 
(org.). Inventando a mudança na saú-
de. São Paulo: Hucitec, 1994. cap. 3, 
117-60. 
17. Merhy EE et al.  Em busca de 
ferramentas analisadoras das tecno-
logias em saúde: a informação e o 
dia-a dia de um serviço, interrogan-
do e gerindo trabalho em saúde. In: 
Merhy EE et al. Agir em saúde: um 
desafio para o público. São Paulo. 
Hucitec. 1997. p. 113-50.
18. Silva Junior AG. Modelos tecno-
assistenciais em saúde: o debate no 
campo da saúde coletiva. São Paulo. 
Hucitec. 1998.

Referências

“A CONSULTA DE ENFERMAGEM É 
UMA ATIVIDADE QUE PROPORCIONA 

AO ENFERMEIRO, CONDIÇÕES 
PARA ATUAR DE FORMA DIRETA E 
INDEPENDENTE COM O PACIENTE 
CARACTERIZANDO DESSA FORMA, 
SUA AUTONOMIA PROFISSIONAL.”
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