
 

UM BREVE HISTÓRICO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM: DE 
TRAÇOS CONSTITUTIVOS AOS INSTAURADOS 

 

A consulta de enfermagem (CE) é um ato descrito como ação privativa do 

enfermeiro na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e no Decreto nº 94.406, de 08 de junho 

de 1987. Possui marco teórico assentado no Código Sanitário de 1920 a partir dos traços da 

formação profissional escolar das enfermeiras-visitadoras, no contexto da atuação em 

domicílios para impedir a propagação da tuberculose1. Outrora foi estabelecida como 

obrigatória através da Resolução nº 159 de 1993, do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), revogada pela Resolução n. 544 de 2017, uma vez que considerado que o ato é 

contemplado pela Legislação de Enfermagem2.  

Isto posto, este artigo tem como objetivo: descrever, sob perspectiva histórica, a 

instituição da CE na prática assistencial do Enfermeiro. A abordagem metodológica 

apoia-se na revisão narrativa de literatura e, portanto, se pretende sucinta sem a pretensão 

de esgotar o assunto em tela. 

Os trabalhos e papéis desempenhados pelas enfermeiras-visitadoras da Escola de 

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) – que somente em 1931 

passariam a denominação de Escola Ana Neri3 - foram significativos para evolução da 

Enfermagem brasileira, em que a enfermeira desenvolveu ações de saúde pública em 

diferentes cenários como centros de saúde e domicílios, especialmente, com promoção da 

educação sanitária diretamente às populações4. 

No Brasil, a CE possui suas raízes nos primórdios da profissão, quando as 

enfermeiras realizavam entrevistas pós-clínicas com os novos pacientes, interpretavam o 

diagnóstico e a terapêutica, a partir de seus conhecimentos dos meios de prevenção da 

disseminação da doença venérea4. 

Esta atribuição da CE foi vinculada às atividades do enfermeiro de saúde pública, 

onde o atendimento era realizado a qualquer paciente não hospitalizado, sendo mérito 

desses enfermeiros a incorporação definitiva deste procedimento à prática da enfermagem. 

À época, essa atuação das enfermeiras valorou, sobremaneira, a profissão, sendo 

considerada uma das mais nobres profissões às quais se pudesse aspirar à atividade 

humana2. O valor atribuído não estava vinculado, somente, a adjetivação nobiliária da 

profissão, porquanto, eleva-se a atividade a uma regulamentação do exercício da 

enfermagem no Brasil, através do Decreto Federal nº 20.109/19314. 



 

Cumpre ponderar, que a crescente atividade da profissão acompanha uma 

necessidade socioeconômica da Década de 1930, com a crescente urbanização e 

industrialização do país, o que levou também a necessidade de treinamento e supervisão de 

pessoal auxiliar. Que, a propósito, se avolumou durante as décadas subsequentes com o 

processo de industrialização acelerada, num sistema de saúde que já não demandava ações 

de saneamento, mas ações voltadas à capacidade produtiva do trabalhador. Tal como se 

pode constatar através da Lei nº 2604/55, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

50387/61, que regulamentou as atividades de enfermagem exercidas por profissionais de 

nível médio. Foi época onde “mudou pelas disposições normativas e regulamentares de 

privilegiamento dos aspectos curativos e em detrimento da saúde pública4:92. 

O período de 1961-1966 foi marcado pela reforma do ensino, propondo a 

integração das escolas de enfermagem nas universidades brasileiras, onde o fortalecimento 

dos serviços de saúde era amplamente discutido, bem como a formação de equipes de 

planejamento de saúde nas quais estava presente à enfermeira, contribuindo efetivamente 

para o surgimento da CE nos moldes mais próximos aos atuais.  Há descrições de 

participação do enfermeiro de saúde pública nos consultórios de higiene infantil e na 

inspetoria de Tuberculose desde a década de 19705.  

Houve a inclusão do enfermeiro de saúde pública no programa de pré-natal, onde 

ele produzia um histórico e preparava a mulher para a consulta médica, além proceder 

coleta de material para exames e execução de tratamentos prescritos pelo médico. 

Outrossim, apercebe-se que a enfermeira se inclinava a uma atuação humanística, pois 

podia compreender problemas do todo familiar e propor ações para elucidação deles, bem 

como tornava-se a pessoa mais indicada para a realização das ações educativas4. Um 

movimento que anos mais tarde seria alcunhado como integralidade assistencial. 

Na década seguinte, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) evidenciou a 

necessidade da participação do enfermeiro em atividades individuais vinculadas a gestantes 

e crianças sadias, objetivando a manutenção da saúde. Para o paciente com tuberculose e 

seus comunicantes ou com algumas doenças crônicas do adulto, se instituiu a CE como 

atividade específica, que abarcava anamnese, inspeção física, elaboração de um plano de 

assistência de enfermagem, encaminhamento ao médico quando necessário, serviços de 

proteção, recuperação e reabilitação da saúde, observação de anormalidades, 

encaminhamento para imunizações, visitação domiciliar, acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento da criança, entre outras3. A década de 1980 foi marcante por inúmeros 



 

marcos, entre eles, a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e a criação 

do Sistema Único de Saúde (1988).  

Considerando o modelo curativo, abalizado pelas necessidades epidemiológicas, 

que se instituiu por décadas no cenário brasileiro (desde o modelo sanitário do final do 

século XIX até, pelo menos, o esgotamento do modelo médico-assistencial privatista da 

década de 1970), ressalta-se que a implantação da CE requer na contemporaneidade – com 

todos os senões que essa expressão carrega - mudanças na prática profissional do 

enfermeiro. Para o exercício de atividade primaz e complexa, o enfermeiro deve 

compreender a necessidade de metodologias próprias e objetivos definidos6. 

A CE compreende, de forma sistemática, a realização de um histórico com a 

incorporação de dados físicos, clínicos, psicológicos, sociais e culturais, elencando dados 

suficientes para a elaboração de Diagnósticos de Enfermagem (DE), que por sua vez 

podem contemplar ações pautadas em Taxonomias - não obrigatoriamente, seguidas de um 

Plano Assistencial discutido com e para o usuário, de modo a lhe influir na adoção de 

práticas favoráveis à saúde7. 

Através da CE, busca-se monitorar, avaliar e intervir no processo saúde-doença das 

famílias, compreendendo a diversidade dos estilos de vida e do comportamento da 

população, implementando condutas de enfermagem que possam contribuir para a 

prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde. 

Considerando ser a CE uma ação capaz de inferir no padrão saúde-doença 

apresentado pelo indivíduo, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a 

Resolução 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem nos ambientes públicos ou 

privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Essa Resolução favorece a 

realização de assistência integral em todas as atividades realizadas pelo enfermeiro, 

garantindo a realização da coleta de dados, do diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação de enfermagem. 

Cabe ressaltar que a CE é sistematizada por meio de o processo de enfermagem, 

que possibilita criar a memória do cuidado quando se registra no prontuário do cliente, 

independente do nível de atenção à saúde em que ele se encontra8. 

 No primeiro nível de atenção, preconizado pelo Sistema Único de Saúde como 

Atenção Primária de Saúde, a CE é amparada, fortemente, por legislações específicas. Cabe 

destaque para a Lei nº 7.498/1986, que regulamenta o Exercício Profissional da 



 

Enfermagem; a Portaria do Ministério da Saúde (GM/MS nº 1.625); a Política Nacional de 

Atenção Básica; os Manuais instrutivos do Ministério da Saúde e os Cadernos de Atenção 

Básica. Essas legislações favorecem e viabilizam a realização da CE de forma ampla e 

sistêmica dentro de todas as políticas públicas de saúde, segundo a Linha de Cuidado, a 

saber: saúde da criança, mulher, homem e idoso; ou o tipo de agravo/organicidade: 

abordagem as Infecções Sexualmente Transmissíveis, a Vigilância epidemiológica, as 

Doenças Imunopreviníveis, Doenças Infecciosas e Parasitárias, e as Doenças Crônicas 

Degenerativas, em especial a Hipertensão arterial e a diabetes, por serem doenças de alta 

incidência e prevalência na Saúde Pública. 

Este trabalho buscou contribuir com a literatura especializada como um constructo, 

ainda que elementar, sobre alguns pontos históricos que demarcam a CE na profissão e sua 

elevação ao status de legislação e propedêutica da profissão. Neste sentido, o paper pode ser 

prestadio para aqueles que procuram se haver com o tema, para o ensino e pesquisa.  

O artigo apresenta algumas lacunas, a saber: por se tratar de uma narrativa de 

literatura simples ele possui alguns saltos históricos, que num espaço maior poderiam ser 

adequadamente tratados. Outra limitação está relacionada ao tempo, pois seria importante, 

num estudo de perspectiva histórica, buscar fontes primárias. 

 Neste aspecto podemos concluir que a CE é um elemento estrutural da prática 

assistencial do enfermeiro, garantida e efetivada por lei, devendo ser executada em âmbito 

nacional por todos os enfermeiros em sua prática diária, não somente nos espaços de 

média e alta complexidade, como em todos os níveis de atenção à saúde. 
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