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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 
 

Portaria nº 04 
01 de março de 2013 

 
Estabelece os Protocolos de Enfermagem a serem 
instituídos em toda a rede pública visando direcionar, 
respaldar e subsidiar a prática assistencial dos 
enfermeiros da Rede Pública, de acordo com a Política 
Municipal de Saúde 

 
 

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Valter Negrelli Junior, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei faz saber; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Atenção Básica definida por meio da Portaria nº 
648/GM, de 28 de março de 2006, que regulamenta o desenvolvimento das ações de Atenção 
Básica à Saúde no SUS com o anexo 1 (Do Enfermeiro, Incisos I e II) que prevê, entre outras, 
como atribuição específica do Enfermeiro: Realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, reabilitação e manutenção da saúde) aos 
indivíduos e famílias na UBSF e, Conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor municipal ou Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão, realizar consulta de Enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever 
medicações. 
 
 
CONSIDERANDO a Lei 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem regulamentada pelo decreto 94.406/87 determinando que  incumbe ao Enfermeiro 
...privativamente... a Consulta de Enfermagem (Art. 8º, Inciso I, Alínea “e”); 
 
 
CONSIDERANDO a Resolução COFEN 159/1993. Dispõe sobre a Consulta de Enfermagem e 
em seu Art. 1º esta resolução determina que Em todos os níveis de assistência à saúde, seja 
em instituição pública ou privada, a consulta de Enfermagem deve ser obrigatoriamente 
desenvolvida na Assistência de Enfermagem.  
 
 
CONSIDERANDO a Resolução COFEN 271/2002. Regulamenta ações do Enfermeiro na 
consulta, prescrição de medicamentos e requisição de exames e no seu art. 5º  ratifica a 
realização da consulta de Enfermagem já definida na Lei 7.498/86 e no Decreto 94.406/87 e 
estabelece como objetivo conhecer/intervir sobre os problemas/situações de saúde/doença 
estabelece ainda que o Enfermeiro pode diagnosticar e solucionar os problemas de saúde 
detectados, integrando às ações de Enfermagem, às ações multiprofissionais (Art. 6º).  
 
 
CONSIDERANDO a Resolução COFEN 272/2002 que dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) nas Instituições de Saúde Brasileiras e no Art. 1º, Inciso II, a 



 

 

resolução indica as etapas da consulta de Enfermagem e estabelece os componentes de 
cada uma: Histórico de Enfermagem, Exame físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de 
Enfermagem e Evolução de Enfermagem; no art. 2º torna obrigatória a implementação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem em todas as instituições de saúde, públicas ou 
privadas e no Art. 3º determina que as etapas da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (Histórico de Enfermagem, Exame físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição 
da Assistência de Enfermagem, Evolução de Enfermagem e Relatório de Enfermagem) devem 
ser registradas no prontuário do cliente. 
 
 
CONSIDERANDO a lei federal 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem determinando que o Enfermeiro, na condição de integrante da equipe de saúde, 
pode prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde (Art. 11, Inciso II, Alínea “c”). 
 
 
CONSIDERANDO Decreto federal n. 94.406/87 que regulamenta a Lei 7.498/86 
determinando que a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas 
de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, pode ser realizada pelo 
Enfermeiro, na condição de integrante da equipe de saúde (Art. 8º, Inciso II, Alínea “c”). 
 

Resolve: 
 
 

Artigo 1º - Fica estabelecido para o cumprimento dos profissionais de 
enfermagem atuantes em toda a rede de serviço de assistência sob gestão municipal os 
Protocolos Assistenciais de Enfermagem quais sejam: 

a) Saúde da Criança e do Adolescente, 3ª edição, 2012, com 44 páginas; 

b) Saúde da Mulher, 3ª edição, 2012, com 31 páginas; 

c) Saúde do Adulto e Idoso,  3ª edição, 2012, com 25  páginas; 

d) Tuberculose,  3ª edição, 2012, com 32 páginas; 

e) Hanseníase, 3ª edição, 2012, com 24 páginas; 

f) Dengue, 3ª edição, 2012, com 14 páginas; 

g) Prevenção e Tratamento de Feridas, 3ª edição, 2012, com 24 páginas 
e; 

h) Serviço de Higiene e Limpeza , 3ª edição, 2012, com 17 páginas. 

 

Parágrafo Único – O texto na integra está disponível nos endereços 
eletrônicos www.saude.riopreto.sp.gov.br e 
http://www.riopreto.sp.gov.br/DiarioOficial/Diario.action 

Artigo 2º - O não cumprimento das instruções será passível das providências 
cabíveis. 



 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as demais disposições em contrário. 

 

    

DR. VALTER NEGRELLI JÚNIOR 
Secretário Municipal de Saúde 












































































































































































































































































































































































































































