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RESUMO 

 A Consulta de Enfermagem é uma atividade prestada exclusivamente pelo 
enfermeiro com a finalidade de promover o diagnóstico e realizar possíveis 
intervenções de enfermagem, de maneira sistematizada e individualizada. Este 
estudo teve o objetivo de analisar a sistematização da consulta de enfermagem em 
unidades hospitalares. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. O estudo ocorreu no 
período de outubro a novembro de 2012. Procuraram-se publicações na base de 
dados do LILACS (Literatura Latina-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
SCIELO, Revista Eletrônica de Enfermagem, publicadas entre os anos de 2002 a 
2012. Evidenciou-se, que a implementação da consulta de enfermagem em Unidade 
Hospitalar representa maior segurança e qualidade da assistência de enfermagem, 
além de ampliar o campo de visão do enfermeiro, pela ampliação das possibilidades 
proativas, interativas e associativas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Consulta de Enfermagem; Enfermeiro; Cliente; Unidade 
Hospitalar. 
 

ABSTRACT 

The Nursing Consultation is an activity provided exclusively by nurses in order to 
promote and make possible the diagnosis nursing interventions in a systematic way 
and individualized. This study aimed to analyze the systematic consultation of 
nursing in hospitals. This is a literature search. The study took place from October to 
November 2012. We looked for publications in the database LILACS (Latin American 
and Caribbean Health Sciences), SCIELO, Electronic Journal of Nursing, published 
between the years 2002 to 2012. It was found that the implementation of nursing 
consultation in Hospital Unit represents greater safety and quality of nursing care, 
and to expand the field of view of nurses by increasing the possibilities proactive, 
interactive and associative. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Consulta de Enfermagem é definida por Martinelli et al (2004), como uma 

atividade essencial, realizada exclusivamente pelo enfermeiro, sendo prestada 

diretamente ao cliente de maneira sistematizada. É por meio da consulta que são 

prescritas e implementadas as medidas capazes de contribuir para a promoção, 

proteção, recuperação e/ou reabilitação do paciente. De acordo com esses mesmos 

autores, ao realizar a Consulta de Enfermagem o enfermeiro precisará de 

conhecimento e constante atualização que o torne apto a desenvolver esta prática. 

No Brasil, a Consulta de Enfermagem, surgiu na década de 1960, ocorrendo 

sua legalização em 25 de junho de 1986, por meio da Lei n.° 7.498/86, que 

regulamentou o Exercício de Enfermagem, estabelecendo esta atividade como de 

responsabilidade exclusiva do enfermeiro (BRASIL, 1987). O Conselho Federal de 

Enfermagem - COFEN, no ano de 1993, por meio da Resolução nº. 159 de 1993 

estabeleceu a obrigatoriedade da realização da Consulta de Enfermagem em 

situações públicas e privadas. 

A Consulta de Enfermagem segue as etapas da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem - SAE, regulamentadas pela Resolução COFEN n° 

358/2009, que são: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. 

No Brasil, a introdução das teorias de enfermagem ocorreu por meio de 

Wanda Horta (1979), a qual utilizou a Teoria das Necessidades Humanas Básicas -

NHB, propondo ao profissional da enfermagem uma assistência sistematizada, 

introduzindo uma nova visão para a atividade profissional. 

A sistematização do cuidado passou a ser obrigatória em instituições de 

saúde, a partir de agosto de 2002, com a resolução do COFEN n°. 272/2002. Este 

instrumento beneficia tanto aos pacientes, com uma melhora significativa da 

qualidade da assistência recebida, quanto os enfermeiros, já que terão maior 

autonomia e respaldo nas ações e um maior vínculo na relação com os pacientes. 

De acordo com Gargiulo et al. (2007), os profissionais de enfermagem 

compreendem a importância da Consulta de Enfermagem para a assistência, porém 

verifica-se que ainda carecem de conhecimento adequado para sua implementação. 

Segundo Hermida e Araújo (2006), para implantar a Consulta de 

Enfermagem é necessário que toda a equipe seja sensibilizada, motivada e 

capacitada. Para tanto, o profissional deve ter a consciência da importância da 
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implementação das Consultas de Enfermagem, para assim valorizar, individualizar e 

qualificar o trabalho do profissional. 

Inserido nesse contexto, este estudo tem o objetivo analisar a 

sistematização da consulta de enfermagem em unidades hospitalares a partir de 

publicações encontradas em bases de dados que resguardam artigos da área. 

Além das notas introdutórias, o artigo apresenta as seguintes seções: 

implantação da consulta de enfermagem, método e análise de discussão dos 

resultados. 

       

2. IMPLANTAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM 

No Brasil, a denominação Consulta de Enfermagem, surgiu na década de 

1960. Porém, já existia desde a década de 1920, conhecida como entrevista pós-

clínica, por compreender um procedimento delegado pela equipe médica aos 

enfermeiros (BASSO; VEIGA, 1998). 

A Consulta de Enfermagem, no entendimento de Vanzin (2000), é uma 

atividade prestada pelo enfermeiro junto ao cliente, a família e a comunidade de 

maneira contínua e sistemática, objetivando a promoção da saúde, por meio do 

diagnóstico e tratamento precoce. De acordo Waldman (1999), este procedimento 

compreende uma série de ações, desde a recepção do cliente até a avaliação de 

todo o atendimento. 

Conforme descrevem Maciel e Araújo (2003), a Consulta de Enfermagem 

passou por diversas fases; a primeira fase está relacionada à criação da Escola de 

Enfermagem Ana Néri - EEAN, no ano de 1923, quando o enfermeiro de saúde 

pública passou a ganhar destaque atuando juntamente aos pacientes. A segunda 

fase caracterizou-se como um período de transição e declínio, no qual foram criados 

os Ministérios da Educação e da Saúde, passando a regulamentar o exercício da 

enfermagem como profissão. 

De acordo com os esses mesmos autores, a terceira fase corresponde ao 

período pós-guerra, no qual foram criadas e aperfeiçoadas as escolas de 

enfermagem. Já na quarta fase, surgiram as primeiras pesquisas de enfermagem, 

reforma do ensino das escolas e inclusão do enfermeiro nas equipes de 

planejamento de saúde. 
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A Consulta de Enfermagem foi regulamentada em 25 de junho de 1986 com 

a Lei do Exercício Profissional nº 7498, tornando-a atividade exclusiva do enfermeiro 

(BRASIL, 1987). 

Conforme Gentil et al. (2009), a consulta de enfermagem  tem a finalidade 

de beneficiar o paciente no seu contexto biopsicossocial. No entanto, há a 

necessidade da reflexão sobre a formação de profissionais capacitados para 

exercício de tal atividade, devendo ocorrer um elo de comunicação na relação 

enfermeiro-cliente.  

Silveira e Portella (2001), afirmam que a Consulta é realizada por meio do 

processo de enfermagem como forma de sistematizar a assistência. Horta (1979) 

acentua que este processo fora desenvolvido em 1970, dentro do universo das 

Teorias de Enfermagem, por Wanda de Aguiar Horta, primeira enfermeira brasileira 

a utilizar no campo profissional a Teoria de Maslow e Mohana para elaborar a Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas. 

De acordo com Horta (1979), a Teoria de Maslow baseia-se em 5 níveis: 1) 

necessidades fisiológicas, 2) de segurança, 3) de amor, 4) de  estima, 5) de auto 

realização. Mohana classifica sua teoria em 3 níveis: psicológico, psicossocial e 

psicoespiritual. As necessidades são universais e, por isso, comuns a todos os 

seres, podendo variar a manifestação e a maneira de satisfazer ou atender o 

indivíduo, como a idade, o sexo, a escolaridade, a cultura, a individualidade, os 

fatores socioeconômicos, entre outras (HORTA, 1979).  

Segundo Tannure e Pinheiro (2010), o processo de enfermagem passou a 

ser denominado a partir da década de 1990, de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem - SAE, fundamentado em 5 etapas: Histórico de Enfermagem, 

Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem. 

  

2.1 Histórico de Enfermagem 

O histórico da enfermagem constitui a primeira fase do processo e consiste 

na coleta de informações referentes ao estado físico do cliente, família e 

comunidade, para assim identificar as suas necessidades e problemas. As 

informações deverão ser precisas e objetivas. É constituída por duas etapas: exame 

físico e anamnese. No exame físico emprega-se a inspeção, palpação e ausculta, já 

na anamnese, utiliza-se o diálogo para que aconteça a interação do enfermeiro com 
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o paciente, ou qualquer outro membro próximo a este (TANNURE; PINHEIRO, 

2010). 

No momento da entrevista, Campedelli (1989), descreve que o profissional 

necessita demonstrar interesse, atenção e compreensão ao relato do paciente. O 

enfermeiro deverá manter-se atento para ouvir com sensibilidade, compreendendo 

os diversos tipos de comunicação, sejam verbais ou não-verbais, e assim registrar 

os fatos de forma que mantenha o ritmo da entrevista. 

 

2.2 Diagnóstico de Enfermagem 

O diagnóstico corresponde à segunda etapa do processo de enfermagem. 

Nessa etapa, os dados coletados durante a investigação, são criteriosamente 

analisados e interpretados. Para isso, o enfermeiro deverá ter a capacidade de 

análise, de julgamento, de síntese e de percepção ao interpretar dados clínicos 

(TANNURE; PINHEIRO, 2010) 

De acordo com Carpenito-Moyet (2009), os diagnósticos de enfermagem são 

pautados em problemas reais e potenciais, podendo caracterizar-se em sintomas 

comportamentais, psicossociais, psicoespirituais ou disfunções fisiológicas, os quais 

deverão ser identificados e listados de acordo com o grau de ameaças ao nível de 

bem estar do cliente. 

 

2.3 Planejamento de Enfermagem 

O planejamento constitui a terceira etapa do processo de enfermagem e 

consiste na elaboração de um plano de ações com o intuito de alcançar resultados 

em relação ao diagnóstico de enfermagem (BACHION, 2002). 

No planejamento, os resultados obtidos são de fundamental importância e 

possibilitam ao enfermeiro verificar se foram eficazes as prescrições de 

enfermagem. Caso os resultados não tenham sido alcançados, o profissional deverá 

reavaliar os diagnósticos, rever os cuidados prescritos e os prazos determinados 

(TANNURE; PINHEIRO, 2010).  

Nesta etapa, os resultados esperados deverão ser centrados no cliente e 

não no profissional; devendo ser claros e objetivos; realistas e determinados em 

conjunto com o cliente; além de apresentar um tempo limite (IYER; TAPTICH; 

BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

 



5 

 

2.4 Implementação das ações de Enfermagem 

A implementação caracteriza a quarta etapa do processo de enfermagem e  

corresponde às ações prescritas e necessárias para que se tenha o resultado 

almejado (STANTON; PAUL; REEVES, 1993). Quando as prescrições forem 

colocadas em prática, o enfermeiro deverá estar atento, investigando e 

reinvestigando tanto as respostas do paciente quanto o seu desempenho (ALFARO-

LEFEVRE, 2005). 

Para Tannure e Pinheiro (2010), a prescrição de cuidados cabe ao 

enfermeiro, verificando assim as complicações decorrentes das condições clínicas 

do paciente. O fato do enfermeiro não prescrever o cuidado, compromete a 

qualidade de assistência prestada pelo profissional. Esta é uma prática exclusiva do 

enfermeiro, devendo ser realizada sempre que necessário, evidenciando e 

respeitando as singularidades específicas de cada paciente. 

 

2.5 Avaliação da Assistência de Enfermagem 

A avaliação constitui a quinta e última etapa do processo de enfermagem. 

Nesta etapa deve-se levar em consideração a estrutura (relacionada à adequação 

de recursos físicos e materiais); o processo (centralizado nas atribuições da equipe 

de enfermagem) e o resultado (evolução relacionada a mudanças de 

comportamento) (STANTON; PAUL; REEVES, 1993). 

A avaliação da assistência de enfermagem tem por finalidade o 

acompanhamento do paciente por meio do que ele relata e também das respostas 

apresentadas diante dos cuidados prescritos e implementados (TANNURE; 

PINHEIRO, 2010).  

Nesta fase do processo de enfermagem, cabe ao enfermeiro avaliar a 

eficácia da prescrição de enfermagem, observando se a prescrição tem 

correspondido às necessidades do paciente, e se este tem apresentado os 

resultados esperados, além de verificar a necessidade ou não de rever a prescrição 

ou de implantar novas medidas corretivas (SPARKS; TAYLOR, 2007). 

 

3. MÉTODO 

Trata-se de um estudo bibliográfico, que segundo Ferrari (1982), define-se 

como uma técnica que compreende a leitura, seleção, fichamento e arquivo dos 

tópicos de interesse para a pesquisa, com objetivo de conhecer as contribuições 
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científicas sobre determinado assunto. O estudo ocorreu no período de outubro a 

novembro de 2012. As publicações foram buscadas nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS, Revista Eletrônica de 

Enfermagem, Scielo. Os textos foram escolhidos pela temática da Implementação da 

Consulta de Enfermagem, cuja publicação ocorreu entre os anos de 2000 e 2012. 

Para a busca utilizaram-se os seguintes descritores: “consulta de enfermagem”, 

“enfermeiro”, “cliente” e “unidade hospitalar”. 

Foram encontrados 27 artigos, destes 15 foram excluídos da amostra por 

não abordarem especificadamente o tema em estudo.  Os critérios de exclusão 

foram: estudos que não estivessem na íntegra, nem nos idiomas escolhidos, e que 

não condiziam com o objetivo do trabalho. Os critérios de inclusão foram: 

publicações nos idiomas português e inglês, que abordassem a temática proposta. 

Devido aos critérios de seleção, restaram 12 artigos, utilizados para análise e 

discussão dos dados. 

A análise e discussão dos dados foi realizada buscando nos artigos a 

importância da implementação da SAE em unidades hospitalares, sendo utilizada a 

Teoria desenvolvida por Wanda Horta no ano de 1979, mentora no Brasil da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

No quadro 1 estão sintetizadas as principais informações referentes aos 

doze artigos analisados na pesquisa. 

 

Quadro 1 – Artigos pesquisados 

Autores Título artigo Fonte da pesquisa (base de 

dados ou site de onde foi 

retirado o artigo) 

CAMPEDELLI, M.C. 

(Org.)... 

Processo de enfermagem na prática Editora Ática, 1989 São Paulo 

GENTIL et al.  O entrelaçar histórico da Consulta de 

Enfermagem com a vivência 

profissional. 

Escola de Enfermagem Ana Nery. 

UFRJ. Rio de Janeiro, 2009. 

 

HERMIDA, P.M.V.; 

ARAÚJO, I.E.M..  

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem: subsídios para 

implantação 

Rev. Brasileira de Enfermagem. 

Brasília, v.59, n.5, p. 675-679. 

2006. 
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HORTA, W.A. Processo de Enfermagem São Paulo: EPU, 1979 

MACIEL, I.C.F.; 

ARAÚJO, T.L.  

Consulta de enfermagem: análise das 

ações junto a programas de 

hipertensão arterial, em Fortaleza. 

Rev. Latino-Americana de 

Enfermagem. Março-abril; 

11(2):207-14. 2003. 

 

WALDMAN, B.F.  Consulta de Enfermagem. Porto Alegre. EEUFRGS, 1999. 

 

VANZIN, A.S.; NERY, 

M.E.S.  

 

Consulta de enfermagem: uma 

necessidade social? 

Porto Alegre: RM & L; 2ªed., 

2000. 

TANNURE, M.C; 

PINHEIRO, A.M. 2ª  

 

SAE: Sistematização da Assistência 

de Enfermagem: Guia Prático. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

MARTINELLI, M.; 

CAMARGO, S. B.; 

PULGA, J.; 

FRAPORTI, L.; 

MORETTO, E.F.S.; 

TAGLIARI.M. 

Consulta de Enfermagem no 

Programa de Saúde da Família na 

visão do enfermeiro. 

Ver. Técnico Científica de 

Enfermagem. Curitiba, v.2, n.11, 

p. 209-216, 2004. 

SILVA, L. de F. da; 

DAMASCENO, M.M.L; 

CARVALHO, C.M de L; 

SOUZA, P.D.S. de.  

Cuidado de enfermagem: o sentido 

para enfermeiros e pacientes.  

Brasília. Ver. Brasileira de 

Enfermagem, v. 54 n°04, p. 578-

588, out./dez., 2001. 

GARGIULO, C.A. et al Vivenciando o cotidiano do cuidado 

na percepção de enfermeiras 

oncológicas 

Revista Texto Contexto – 

Enferm., Florianópolis, vol. 16, 

n°4, 2007. 

SPARKS, S.; TAYLOR, 

C.M. 

Manual de diagnósticos de 

enfermagem. 6ª Ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, p. 569, 2007. 

 

 

O estudo demonstrou que a Implementação da Consulta de Enfermagem em 

Unidade Hospitalar, constitui-se em uma importante ferramenta para a Promoção, 

Prevenção, Planejamento, Organização, Humanização, Qualificação, Segurança e 

Visibilidade do cuidado de enfermagem nos serviços de saúde. 

Na Consulta de Enfermagem, existe uma interação entre o enfermeiro e o 

paciente, com o intuito de promover a saúde, prevenir doenças e limitar os danos. 

Desta forma, a consulta proporciona ao enfermeiro uma atuação de forma direta e 



8 

 

independente, caracterizando assim a sua autonomia profissional (MACHADO et al, 

2005).  

Cabe ao enfermeiro conhecer a história e os obstáculos relacionados à 

consulta e assim otimizar o processo de trabalho a partir dos conhecimentos 

adquiridos, como uma atividade que é própria e exclusiva do enfermeiro, utilizando-

se de uma metodologia adequada e objetiva, modificando efetivamente sua prática 

assistencial (GENTIL et al., 2009).  

A Consulta de Enfermagem compreende a realização do histórico, a 

elaboração de diagnósticos e o plano assistencial. Inclui técnicas, normas e 

procedimentos que orientam e controlam a realização de ações, para obtenção, 

análise e interpretação de informações a respeito das condições de saúde do 

paciente, para que assim se tome decisões e se faça orientações sobre medidas 

que favoreçam a sua saúde e o seu bem-estar (MACIEL; ARAÚJO, 2003). 

Muitas são as vantagens da realização da Consulta de Enfermagem por 

parte do enfermeiro, pois significa a realização de um atendimento integral, 

permitindo a educação em saúde e a prevenção precoce de agravos à saúde. 

Durante a Consulta de Enfermagem, o enfermeiro também realiza ações que 

contemplam questões educativas, dando orientações tanto ao paciente quanto a sua 

família, planejando e norteando as ações de enfermagem (SANTOS et al., 2008). 

De acordo com Silva et al. (2001), alguns enfermeiros acreditam que a 

melhora das enfermidades de seus pacientes depende, exclusivamente, da 

execução de uma técnica precisa, seguindo prescrições sem questionamentos. 

Porém, outros acreditam que uma boa assistência deve ser prestada dentro de uma 

visão holística, na qual a solidariedade e a benevolência para com o próximo são 

imprescindíveis para a valorização do ser humano, estabelecendo desta forma, uma 

relação de ajuda e empatia, fazendo com que a humanização seja a base da 

profissão de enfermagem. 

Embora a Consulta de Enfermagem traga inúmeras contribuições, os 

enfermeiros também vivenciam algumas dificuldades, como a sobrecarga de 

atividades, despreparo de alguns profissionais, falta de local adequado para as 

consultas. Ele precisa realizar adaptações que nem sempre são adequadas e muitas 

vezes não dispõe de materiais necessários para a realização de procedimentos 

(SANTOS et al., 2008). 
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De acordo com Santos el al (2008), mesmo vivenciando dificuldades, o 

enfermeiro procura atingir os objetivos da Consulta de Enfermagem e assim vai 

desenvolvendo ferramentas para aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e 

humanos na assistência aos clientes, contribuindo para maior credibilidade, 

visibilidade e competência da enfermagem.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Consulta de Enfermagem representa uma importante ferramenta de 

educação em saúde, capaz de proporcionar um espaço de interação entre 

profissionais e pacientes. A sua implementação em Unidade Hospitalar acarreta em 

uma maior qualidade na assistência prestada, tornando o atendimento mais seguro 

e humano. Como é uma atividade exclusiva do enfermeiro, cabe a ele implementar 

condutas de enfermagem, que contribuam com a prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. 

A Consulta de Enfermagem representa um marco histórico para a profissão, 

determinando a autonomia dos profissionais e oportunizando um cenário de práticas 

e interações, onde o enfermeiro pode exercer um papel de facilitador para o 

aprendizado e o contato com novos saberes de saúde. Para que a consulta gere os 

resultados esperados, o profissional deve respeitar as individualidades e 

particularidades de cada indivíduo, para assim identificar diagnósticos, e escolher as 

intervenções necessárias para cada caso. 

Este trabalho tem a sua importância na expectativa de que contribua para a 

realização de novos trabalhos sobre o tema, e também auxilie profissionais a 

enxergarem a Consulta de Enfermagem como uma aliada tanto ao profissional, 

quanto ao paciente. 
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