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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 068/CT/2019 

 

Assunto: Validade da prescrição de Enfermagem.  

Palavras-chave: Prescrição de Enfermagem; Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber qual a validade da prescrição de Enfermagem (SAE)? Se o ideal é realizar a 

prescrição a cada 24 horas ou o tempo tem que ser menor?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Segundo o dicionário, etimologicamente o termo consulta significa “ato ou efeito 

de pedir a opinião de alguém mais experiente ou especialista sobre algum assunto.” 

(HOUAIS, 2001). 

Historicamente, no Brasil, o termo “consulta de Enfermagem” surgiu na década de 

60. No entanto, há registros de que seu início tenha se dado já na década de 20, sendo que 

nessa época era denominada entrevista pós-clínica, representando um procedimento 

complementar à consulta médica (ARAUJO, 2003; MACIEL, 2003). 

Com a promulgação da Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986, 

regulamentada pelo Decreto n° 94.406/1987, em seu art.11, inciso I, alínea “i”, fica 

determinado como competência privativa do Enfermeiro a realização da consulta de 

Enfermagem. 

No ano de 2009 foi aprovada a Resolução COFEN nº 358, a qual dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoal e instrumentos e a implementação do Processo de Enfermagem em 

ambientes públicos ou privados onde ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, que 

considerou que “a operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem evidencia 
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a contribuição da Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e 

o reconhecimento profissional”. 

Ainda de acordo com a Resolução COFEN n° 359/2009: Art. 1º O Processo de 

Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

§ 1º – os ambientes de que trata o caput deste artigo referem-se a instituições 

prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. 

§ 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 

saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de 

Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de 

Enfermagem. Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 

que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de Enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar 

os resultados esperados. 

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de Enfermagem que serão realizadas face às respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 

de Planejamento de Enfermagem. 
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V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

Enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças 

ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

Art. 3º O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que 

oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de Enfermagem e o planejamento 

das ações ou intervenções de Enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos 

resultados de enfermagem alcançados. 

Art. 4º Ao Enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a 

liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os 

resultados de Enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de 

Enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de 

Enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que ao Enfermeiro compete de forma privativa na equipe de Enfermagem a Prescrição 

de Enfermagem no contexto das fases do Processo de Enfermagem conforme Resolução 

COFEN nº 358/2009. Salienta-se que a validade da prescrição é habitualmente de 24 horas, 

podendo variar conforme o contexto onde a consulta é realizada e principalmente conforme 

avaliação do processo saúde doença do paciente que deve ser contínua. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 27 de agosto de 2019. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 28/08/2019. 
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