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RESUMO
A profissão de enfermagem em nível superior é regulamentada
pela lei do exercício profissional que prevê a realização de
funções tais como: solicitar e avaliar exames, fazer diagnóstico
e prescrever medicamentos. O que se tem visto é o
desconhecimento da população quanto às funções deste e dos
demais profissionais. Isso acontece, também, porque, na maioria
das vezes, as instituições e serviços não têm, como rotina, a
realização destas atividades pelo enfermeiro. A opção pela
realização deste estudo, sobre as atribuições legais do
enfermeiro, e se ele está conseguindo colocar em prática estas
atribuições, surgiu a partir de uma palestra com o presidente
do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre, sobre
as aplicabilidades das ações do enfermeiro nos programas oficiais
de atenção à saúde. Portanto, a questão principal deste estudo
é: o profissional enfermeiro do Programa Saúde da Família
exerce sua função conforme os direitos e deveres que lhe são
cabíveis? Existe falta de preparo técnico do enfermeiro, ou o
desconhecimento do enfermeiro e do médico sobre as
atribuições legais do primeiro? Este estudo tem como objetivo,
então, verificar as dificuldades que o enfermeiro do PSF encontra
para exercer as atividades que lhe são atribuídas por lei, além
de esclarecer, à comunidade, sobre as atribuições legais deste
profissional, verificar quais as atribuições que ele está
conseguindo realizar e quais as que não tem conseguido
executar, para conhecer as razões que levam o enfermeiro a
não cumprir, na totalidade, suas atribuições.O papel do
enfermeiro no PSF implica relacionar questões culturais, sociais
e econômicas da população, interagir com situações que apóiem
a integridade familiar, e, também, lidar com as situações de saúde
e doença da família. Conforme trabalha com indivíduos e família,
reconhece e compreende como a saúde de cada membro da
família influencia a unidade familiar, e também o papel da unidade
familiar sobre a saúde de cada indivíduo na família, incorporando
este conhecimento ao plano de cuidado. A atuação do
enfermeiro também é de natureza legal, ética e política,
defendendo famílias que podem estar numa condição de
extrema vulnerabilidade para falarem por si mesmas.
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ABSTRACT
The nursing profession at the university degree is regulated
by the law of the professional exercise that foresees the
accomplishment of functions such as: to request and
evaluate exams, make diagnosis and prescribe medicines.
It has been seen the ignoration of the population as to the
functions of this professional and the other ones. This also
happens because, many times, the institutions and services
do not have, as a routine, the accomplishment of these
activities by the nurse. The choice of such area on the
nurse's legal attributions, and if it is possible to him/her to
put into practice such attributions, arose from a lecture
given by the President of the Federal Nursing Board, in
Porto Alegre, on how the nurse's actions can be used in
the official healthcare programs. So, the main question of
such survey is: does the nurse from the Family Health
Program perform the tasks according to his/her proper
rights and duties? Is there the nurse's lack of technical
preparation or the nurse and physycian's ignorance on the
legal attributions of that professional? Therefore, this
survey aims at verifying the difficulties the PSF nurse has
to perform the activities which are attributed to him/her
by law, and informing the community on the legal
attributions of this professional, as well as verifying, which
attributions this professional is able to carry out and the
ones he/she is not able to perform, in order to know the
reasons why the nurse does not comply with all the his/
her tasks.
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PROGRAMA SAÚDE
DA FAMÍLIA – PSF

A forma tradicional de atendimento em saú-
de sempre conduziu ao atendimento individuali-
zado, o usuário fora do seu contexto familiar e
dos seus valores sócio-culturais. O Programa Saú-
de da Família vem a ser uma forma de substitui-
ção deste modelo vigente, em sintonia com os
princípios de universalidade, eqüidade de aten-
ção e da integralidade, e, acima de tudo, a defesa
do cidadão. A família, como unidade de cuidado,
é a perspectiva que dá sentido ao processo de
trabalho do Programa Saúde da Família (PSF).

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
DO ENFERMEIRO DO PSF

Este profissional desenvolve seu trabalho em
dois campos: na Unidade Básica de Saúde e na
comunidade, apoiando e supervisionando o tra-
balho do agente comunitário de saúde e do au-
xiliar de enfermagem, bem como assistindo às
pessoas que necessitam do atendimento de en-
fermagem a domicílio.

O enfermeiro desenvolve atividades variadas,
dependendo do cargo que ocupa, mas, em todos
eles, em maior ou menor complexidade, desen-
volve atividades de aperfeiçoamento do pessoal
e manutenção das condições para prestação de
um atendimento eficiente.

CONSULTA DE ENFERMAGEM

É o ato de consultar ou pedir conselho, opi-
nião ou parecer. A Consulta de Enfermagem é
uma relação de ajuda e uma situação de apren-
dizagem entre cliente e enfermeiro, em busca
da solução de problemas identificados do bem-
estar.

A Consulta de Enfermagem é a atenção
prestada ao indivíduo, à família e à comunidade
de modo sistemático e contínuo, realizada pelo
enfermeiro, com a finalidade de promover a saú-
de mediante diagnóstico precoce.

METODOLOGIA

Participaram, desta pesquisa, através de
entrevista, os médicos e enfermeiros integran-
tes do Programa Saúde da Família dos municípi-
os de abrangência da 13ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde, através de uma amostra composta
por uma equipe de cada município.

A coleta de dados foi realizada através de
uma entrevista aberta, gravada, pois possibilita
uma maior interação entre o pesquisador e o
sujeito da pesquisa.

O método utilizado no trabalho foi o de repre-
sentação social, porque permite dar um sentido
pessoal ao explicarmos o mundo que nos cerca.

As entrevistas foram realizadas, individual-
mente, nas unidades básicas de saúde, onde es-
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tão instalados os PSFs, nos municípios de Santa
Cruz do Sul, Venâncio Aires e Mato Leitão, com
duração média de quinze minutos.

Foram entrevistados, portanto, quatro médi-
cos e quatro enfermeiras, durante o mês de agosto.
Com relação aos médicos, o tempo que eles atuam
em PSFs varia de 2 a 4 anos, a faixa etária é de 29 a
36 anos, sendo um clínico geral, um acupunturista,
um homeopata e um médico geral comunitário, for-
mado pelo Centro de Saúde-Escola Murialdo. Dos
quatro médicos entrevistados, dois estão concluin-
do  Especialização em Saúde da Família.

ANÁLISE DOS DADOS

Para análise e interpretação dos dados, to-
mou-se como base as perguntas realizadas para
o roteiro do formulário e as respostas obtidas
através do método qualitativo.

Pouca Informação Sobre

os Direitos e Deveres do Enfermeiro

Todas as enfermeiras já ouviram falar sobre
seus direitos e deveres, principalmente agora que
as discussões sobre o “ato médico” estão em
questão, mas não aprofundaram seus conheci-
mentos sobre a Lei nº 7.498, que dispõe sobre o
regulamento do exercício da enfermagem e a
Resolução nº 195/97, que dá, ao enfermeiro, o
direito de solicitar exames.

DIFICULDADES E FACILIDADES
COM RELAÇÃO AO TRABALHO
DO ENFERMEIRO

A dificuldade maior é a falta de capacita-
ção para supervisionar, fazer grupos e a pouca
base na formação acadêmica, mas isto pode ser

resolvido com a busca de conhecimentos. Ou-
tra dificuldade é o acúmulo de funções que o
enfermeiro tem, acarretando outro problema:
a falta de tempo para exercer suas funções ade-
quadamente.

Porém, o enfermeiro tem facilidade em
exercer a função de coordenação dentro das
unidades básicas de saúde por conhecer me-
lhor o seu funcionamento global e por manter
em bom relacionamento com toda a equipe.
O enfermeiro está legalmente habilitado para
exercer suas funções, faltando-lhe os conhe-
cimentos técnicos e legais para que possam
colocá-los em prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfermeiro está legalmente preparado
para realizar diagnóstico, prescrever medica-
mentos, solicitar e avaliar exames. O que está
ocorrendo é a falta de preparo deste profissio-
nal na universidade.

Se procedimentos, tais como fazer diagnós-
tico, prescrever medicamentos, solicitar e avaliar
exames são atribuições legais do enfermeiro, eles
devem ser trabalhados e cobrados no decorrer
do curso para que este profissional, ao sair da
universidade, esteja capacitado a realizá-los. E,
além disso, o enfermeiro deverá buscar perma-
nentemente seus direitos dentro da legislação
existente e aperfeiçoamento técnico na área.

Outra dificuldade encontrada é que o tra-
balho na Rede Básica de Saúde exige muita cri-
atividade e jogo de cintura e há sobrecarga do
trabalho burocrático. Todos os programas que
vêm do Ministério da Saúde são chefiados pe-
los enfermeiros, e todos têm relatórios que
precisam ser enviados, requerendo tempo para
redigi-los e  colocá-los em prática. Além disso,
na maioria dos municípios, há poucos enfermei-
ros para realizar todo o trabalho.
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A falta de protocolo que descreva as roti-
nas e as atribuições de cada profissional nas ins-
tituições gera uma ansiedade neste profissional.
Cada instituição deveria ter o seu protocolo de
funcionamento, o que facilitaria, para o enfer-
meiro executar suas funções, que é um direito
do profissional, sem ultrapassar os limites da sua
competência.

A enfermagem é ciência, é razão, é sensibi-
lidade. Já é tempo deste profissional ser visto
sob este olhar. O enfermeiro quer dar, ao país, a
contribuição a qual está capacitado. Para que isto
ocorra, é necessário o apoio dos nossos gover-
nantes.
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