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DECISÃO COREN-RS Nº 085/2019 
 

Aprova o Regramento da Comissão de 
Protocolos de Enfermagem na Atenção 
Básica/Primária do COREN-RS. 

 
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO 

SUL - COREN-RS, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei nº 5.905, de 12 

de julho de 1973, art. 15, inciso III e XIV, c/c com a Decisão COREN-RS nº 187/2016 

que aprova o Regimento Interno da Autarquia, homologado pela Decisão COFEN nº 

091/2017. 

CONSIDERANDO o Parecer 02/2018 CTAB/COFEN, homologado na 505ª 

Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, que aprovou as Diretrizes para 

elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde pelos 

Conselhos Regionais; 

CONSIDERANDO a criação da Comissão de Protocolos por deliberação do 

Plenário na 434ª Reunião Ordinária, de 08 de novembro de 2018; 

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 440ª Reunião Ordinária, 

de 23 de maio de 2019; 

 

DECIDE: 

 

Art.1º - Aprovar o Regramento da Comissão de Protocolos de Enfermagem 

na Atenção Básica/Primária do COREN-RS, que segue anexo a presente Decisão. 

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor nesta data. 

 

Porto Alegre, 23 de maio de 2019. 
 

 

 

Daniel Menezes de Souza Nelci Dias da Silva 
COREN-RS nº 105.771 – ENF COREN-RS nº 054.423 – ENF 

PRESIDENTE SECRETÁRIA 
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REGULAMENTO DA COMISSÃO DE PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO 

BÁSICA/PRIMÁRIA DO COREN-RS 

 

Da finalidade, subordinação e constituição: 

 

Art. 1° - A Comissão de Protocolos de Enfermagem da Atenção Básica/Primária do COREN-

RS constitui-se em um órgão permanente de natureza consultiva, propositiva e avaliativa 

sobre a construção e implementação de protocolos de enfermagem na Atenção 

Básica/Primária dos municípios do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único - A Comissão está subordinada ao Plenário do COREN-RS e será 

regida por este instrumento, no qual estão delimitadas suas atividades específicas. 

 

Art. 2° - A Comissão será constituída por 12 membros efetivos, designados e nomeados por 

Portaria do COREN-RS. 

 

Dos procedimentos operacionais gerais: 

 

Art. 3° - A Comissão realizará reuniões ordinárias, preferencialmente duas vezes ao mês, e 

extraordinárias, a qualquer tempo, mediante convocação da Diretoria do COREN-RS. 

§ 1° - As reuniões ordinárias ou extraordinárias deverão ocorrer com a presença mínima de 

três de seus membros. 

§ 2° - O membro da Comissão que faltar a três reuniões consecutivas, sem justificativa 

aprovada, será substituído pela Diretoria do COREN-RS. 

§ 3° - As reuniões serão coordenadas por um de seus membros, definido por escolha da 

Diretoria e realizadas na Sede do COREN-RS. 

§ 4° - A Secretaria de cada reunião da Comissão será exercida por um dos membros, eleito 

por seus pares na reunião de trabalho. 

 

Art. 4° - Os trabalhos realizados nas reuniões constarão de atas aprovadas por seus 

membros e encaminhadas a Diretoria do COREN-RS. 
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Art. 5° - As deliberações acerca de consultas, proposições ou avaliações, serão 

formalizadas mediante parecer da Comissão. 

§ 1° - A Comissão emitirá parecer avaliativo para cada protocolo analisado.  

§ 2° - Poderá ser solicitada análise técnica complementar às Câmaras Técnicas do COREN-

RS, quando assim entender necessário, para posterior finalização do parecer. 

§ 3° - Havendo necessidade, poderá ser solicitada a presença, em reunião, do Responsável 

Técnico de Enfermagem do município, para orientações e esclarecimentos. 

 

Art. 6° - Os Pareceres finalizados serão encaminhados para homologação pelo Plenário do 

COREN-RS, e somente após é que será dado o retorno aos municípios. 

 

Art. 7° - Os membros da Comissão poderão participar da Reunião do Plenário do COREN-

RS, mediante solicitação da Diretoria, quando estiverem em pauta assuntos pertinentes as 

suas atividades. 

 

Art. 8° - O Departamento de Fiscalização organizará arquivo digital de todos os protocolos 

de enfermagem que forem homologados pelo Plenário do COREN-RS. O material poderá 

ser disponibilizado no site do Conselho. 

 

Dos procedimentos operacionais específicos: 

 

Art. 9° - O município encaminhará ao Departamento de Fiscalização do COREN-RS, o 

Protocolo de Enfermagem a ser implementado e/ou atualizado, via e-mail 

protocoloenfermagem@portalcoren-rs.gov.br ou formulário eletrônico específico a ser 

disponibilizado no portal eletrônico do Conselho. 

 

Art. 10 – Para a implantação de Protocolo de Enfermagem no município, deverão ser 

seguidos os procedimentos previstos nas etapas deste regramento. 

§ 1° - As Etapas “A” e “C” aplicam-se aos Protocolos de Enfermagem já em utilização pelos 

municípios; 

§ 2° - As Etapas “B” e “C” aplicam-se aos novos Protocolos a serem utilizados pelos 

municípios. 
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Art. 11 – A Etapa “A” será operacionalizada da seguinte forma: 

 

I. A fiscalização do COREN-RS providenciará a coleta de todos os protocolos de 

enfermagem que estão sendo utilizados nos municípios do RS, através dos 

Responsáveis Técnicos de Enfermagem de cada Secretaria Municipal; 

II. Os protocolos de enfermagem serão recebidos em formato digital; 

III. Os protocolos de enfermagem coletados serão avaliados pela Comissão para 

posterior homologação pelo Plenário do COREN-RS. 

 

Art. 12 – A Etapa “B” será operacionalizada da seguinte forma: 

 

I. A Comissão elaborará protocolos de enfermagem para o âmbito estadual, 

devidamente homologados pelo Plenário do COREN-RS, nas principais áreas de 

atuação na Atenção Básica/Primária, como forma de subsidiar a implementação dos 

protocolos de enfermagem nos municípios do estado do Rio Grande do Sul; 

II. Os protocolos de enfermagem homologados poderão ser utilizados na íntegra pelos 

municípios, devendo estes, providenciarem as aprovações e formalidades com 

posterior envio ao COREN-RS para os devidos registros; 

III. Os protocolos de enfermagem previamente homologados poderão sofrer 

adequações para a realidade municipal. Neste caso, deverão ser encaminhados à 

Comissão, com as devidas adequações, para análise e parecer, com posterior 

homologação pelo Plenário do COREN-RS; 

IV. Os protocolos de enfermagem homologados pelo COREN-RS podem ser utilizados 

como referência para construção de protocolos municipais. 

 

Art. 13 – A Etapa “C” será operacionalizada da seguinte forma: 

 

I. O município, ao implementar protocolos de enfermagem, após as aprovações e 

homologações municipais e pelo COREN-RS, deverá providenciar capacitação para 

toda a equipe de enfermagem, enviando as comprovações ao COREN-RS. A 

responsabilidade pelas capacitações e envio das comprovações é do Responsável 

Técnico de Enfermagem; 
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II. O COREN-RS, através da Comissão de Protocolos, poderá oferecer apoio técnico à 

equipe de enfermagem dos municípios, nas reuniões da Comissão, 

preferencialmente na sede. 

 

Das disposições finais: 

 

 

Art. 14 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário e, em situações excepcionais, 

pela Presidência do COREN-RS. 
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ANEXO DA DECISÃO COREN-RS 085/2019 

 

COMISSÃO DE PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA 

DO COREN-RS 

 

Preâmbulo: 

 

Conforme preconiza a Lei 7.498/86 a Enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação. 

O Enfermeiro (a) é o profissional de nível superior com habilitação para exercer todas 

as atividades de enfermagem. Cabe destacar que entre as atribuições previstas na lei do 

exercício profissional constam as privativas deste profissional tais como: direção e chefia de 

serviços de enfermagem, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 

atividades técnicas e auxiliares, planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição 

de enfermagem e de medicamentos estabelecidos em programas de saúde e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde, consulta de enfermagem, cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes com risco de vida, entre outras. 

Ainda o artigo 15 da lei 7498/1986 refere que as atividades desenvolvidas por 

técnicos e auxiliares de enfermagem só devem ser desempenhadas sob a orientação e 

supervisão de enfermeiro(a). 

Com relação às atribuições do enfermeiro(a)  na Atenção Básica/Primária, 

destacamos a Portaria Ministério da Saúde nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova 

a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): 

Art. 2º - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 

meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 

assumem responsabilidade sanitária. 
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§1º- A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da 

Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e 

serviços disponibilizados na rede. 

§2º- A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as 

pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os 

determinantes e condicionantes de saúde. 

§3º- É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição 

socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. 

§4º- Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas estratégias que 

permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos 

que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na 

autonomia e na situação de saúde. 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA: 

 

Diretrizes 

 

Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado 

de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, 

aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas 

sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é 

construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca 

de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade 

são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida das 

pessoas e, por consequência, no cuidado. 

 

- Resolutividade: reforça a importância de a Atenção Básica ser resolutiva, utilizando 

e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica 

ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente 

efetiva, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos 

indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de 
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saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da RAS, quando 

necessário. 

São atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção 

Básica: 

 

Enfermeiro: 

I.- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida; 

II.- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; 

III.- Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação 

de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; 

IV.- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas 

que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;  

V.- Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 

serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;  

VI.- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de 

enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate de Endemias 

(ACE) em conjunto com os outros membros da equipe; 

VII.- Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS; 

VIII.- Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a 

sua área de competência na UBS; e 

IX.- Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de 

responsabilidade na sua área de atuação. 

 

Na mesma Portaria são estipuladas as atribuições dos Técnicos de Enfermagem na 

Atenção Básica, sendo as que seguem: 

I.- Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade Básica de Saúde (UBS) e, 
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quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações, entre outros); 

II.- Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de 

medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e 

esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo 

com sua área de atuação e regulamentação; e 

III.- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de 

atuação. 

 

A Resolução COFEN 358/2009 que dispõe sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem e a implementação do processo de enfermagem salienta que: 

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. 

Parágrafo 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 
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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. 

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. 

 

Reforçamos que a consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro (a) 

conforme a Lei 7.498/1986. Neste contexto a consulta de enfermagem é importante 

instrumento deste profissional para a prestação da assistência com qualidade à população e, 

consequentemente, livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência. 

Citamos algumas atividades privativas do enfermeiro nos serviços de atenção básica: 

a) Realizar consultas de enfermagem, aplicando o processo de enfermagem, com o 

objetivo de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde/doença, em 

conformidade com a legislação supra; 

b) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotinas aprovadas pelas instituições de saúde. 

c) Solicitar exames de rotina e complementares, para garantir ao paciente uma 

atenção isenta de risco, prudente e segura, na conduta prescricional/terapêutica; 

d) Realizar encaminhamentos de referência e contra referência a serviços 

especializados quando indicado nos protocolos clínicos; 

 

Para que a assistência de enfermagem, em qualquer instituição, seja prestada com 

segurança e qualidade é imprescindível que esteja pautada em evidências científicas e nos 

princípios éticos e legais da profissão. 

A construção de protocolos de enfermagem permite a descrição pormenorizada das 

linhas de cuidado específicas, englobando as normas, rotinas e procedimentos relativos à 

condição de saúde determinada.  

 

Protocolo: 
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- É um conjunto de dados que delimitam o trabalho dos profissionais e registram, 

formalmente, os cuidados prestados na resolução ou prevenção de um problema; 

- Descreve uma situação específica de assistência com detalhes operacionais; 

- Delimita o quê fazer, quem vai fazer e como fazer; 

 - Apoia e auxiliam os profissionais nas decisões de assistência para a prevenção, 

recuperação ou reabilitação da saúde; 

- É imprescindível para a execução das ações nas quais a enfermagem está 

envolvida; 

- Garante uma assistência de enfermagem segura e livre de danos aos usuários; 

- Garante o direito constitucional do(a) cidadão(ã) de acesso universal e igualitário as 

ações e serviços para promoção, proteção e recuperação em saúde.  

 


