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RESUMO
O papel do enfermeiro como prescritor vem se ampliando em muitos países nos
últimos anos, em diferentes situações e amplitudes de ação, se configurando como
prática avançada na enfermagem. No Brasil, a prescrição de medicamentos por
enfermeiros está prevista na Lei do Exercício Profissional desde 1986 e
estabelecidos em protocolos assistenciais da Atenção Primária à Saúde. Este
estudo tem como objetivo geral analisar a prescrição de medicamentos por
enfermeiros na Atenção Primária à Saúde no Brasil. Os objetivos específicos são:
apreender a atual situação internacional da prescrição de medicamentos por
enfermeiros em comparação a essa prática no Brasil; identificar os contornos legais
e normativos da prescrição de medicamentos por enfermeiros no Brasil; caracterizar
o modelo de prescrição de medicamentos por enfermeiros nos protocolos de
Atenção Primária à Saúde no Brasil; investigar possíveis lacunas entre formação,
capacitação, autoavaliação e prática da prescrição de medicamentos na Atenção
Primária à Saúde na perspectiva do enfermeiro. A metodologia adotada foi Estudo
de Caso utilizando as técnicas de Revisão Bibliográfica, Análise Documental e
Grupo Focal. Para todos os dados coletados utilizou-se a Análise de Conteúdo.
Foram analisados 10 protocolos, 14 documentos sobre legislação e participaram 37
enfermeiros do grupo focal. Os resultados revelam que a experiência de prescrição
de medicamentos por enfermeiros no Brasil não segue o preconizado pelo Conselho
Internacional de Enfermeiros. A categoria da enfermagem contribuiu para a
legalização da prescrição, porém não garante sua legitimação; na Atenção Primária
à Saúde, essa atribuição está consolidada por meio de protocolos e legislação,
embora sem estratégia clara de acompanhamento pelo Ministério da Saúde e
observa-se resistência em algumas normatizações dentro do setor saúde. Quanto
aos protocolos, observa-se que não há exigência de pré-requisitos na maioria deles;
há possibilidade de diagnóstico pelo enfermeiro na gravidez, nutrição infantil e
doenças sexualmente transmissíveis; observa-se variados graus de autonomia e
amplo grupo de medicamentos prescritos por enfermeiros. Dos 37 participantes do
Grupo Focal, 97,3% eram do sexo feminino; 54% formados há menos de 10 anos,
27% entre 10 e 20 anos, 16,2% há mais de 20 anos; 83,8% com especialização em
Saúde Pública. Todos os enfermeiros relataram insuficiência da disciplina de
farmacologia para instrumentalizar a prática prescritiva. Destacou-se a necessidade
de pós-graduação; a importância da experiência clínica; falta de discussões e
capacitação. Apenas alguns se autoavaliaram como competentes para prescrever,
outros revelaram medo de reação adversa a medicamentos. Conclui-se que há
tendência da prescrição de medicamento por enfermeiros permanecer apenas na
legalidade e o principal desafio é alcançar a legitimidade. Confirma-se uma prática
prescritiva sem requisitos, diversidade de orientações induzindo a multiplicidade de
ações que pode afetar a qualidade da prescrição. Há lacunas entre formação,
capacitações e exigências cotidianas da prescrição de medicamentos por
enfermeiros na Atenção Primária à Saúde. No Brasil, se faz premente pesquisa para
avaliar o impacto, a qualidade e a segurança da prescrição de medicamentos por
enfermeiros. A experiência internacional sugere também que essa prescrição deve
ser apoiada pelo coletivo de enfermeiros, com robusto plano de capacitação
nacional, além de governança e apoio local.
Palavras-chave: Enfermagem. Enfermeiro. Formação. Prescrição de medicamentos.
Atenção Primária à Saúde. Protocolo.
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1 INTRODUÇÃO

O papel do enfermeiro na prescrição de medicamentos foi intensificado em
todo o mundo. Para o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE), essas ações
são elementos inovadores que contribuem para a prática avançada de enfermagem 1.
Nos países, há uma variedade de práticas de prescrição por enfermeiros podendose destacar três modelos: o médico independente ou substituto, o semiautônomo ou
médico complementar, e o protocolo de grupo ou Patient Group Directions, como é
internacionalmente denoninado2, 3.
Desde 1960, os enfermeiros têm ocupado o espaço prescricional com ênfase
na Atenção Primária à Saúde (APS). Entre os países onde a prescrição por
enfermeiros está consolidada destaca-se o Reino Unido, Suécia, Estados Unidos,
Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Irlanda4-6. De modo particular, o
Reino Unido tem um grande contingente de enfermeiros prescrevendo, nos três
modelos citados anteriormente, e uma boa base de evidências desenvolvida a partir
de pesquisas sobre a sua aceitabilidade e eficácia6.
Nos diferentes países, essa atividade encontra-se em estágios variados de
implantação e níveis de exigência. Cabe mencionar que a aquisição de
conhecimentos especializados também apresenta variações contextuais no tocante
ao tempo e tipo de capacitação. No Reino Unido e Canadá, exige-se que o
enfermeiro possua curso específico. A Suécia prevê capacitação de dez semanas
para os profissionais que tenham curso de pós-graduação e de vinte semanas para
os que não o possuem. Nos Estados Unidos e Austrália, exige-se curso com nível de
mestrado. Na Nova Zelândia, além do nível de mestre ou equivalente, é obrigatório
um curso específico de farmacologia. Na África do Sul, todos os prescritores devem
concluir um curso concebido pelo Conselho Sul-Africano de Farmácia2. Um estudo
sobre práticas avançadas em 32 países revelou que cerca de 70% deles
disponibilizam algum tipo de programa educacional para essa prática 7.
Com relação à experiência clínica, observa-se uma variação de 3 a 5 anos5.
Na Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia, a experiência deve contemplar a
avaliação e habilidades na tomada de decisões diagnósticas e terapêuticas. No
Reino Unido, um estudo com 246 enfermeiros qualificados para a prescrição,
revelou que a maioria deles é capaz de fazer diagnóstico e prescrições relativas às
13

doenças de pele, planejamento familiar e lesões em tecidos moles.

A mesma

pesquisa aponta que 75% dos sujeitos demonstrou confiança na prescrição de
antibióticos, considerando que tinham formação e conhecimento adequados para
tanto6.
Antes se serem autorizados a prescrever, os enfermeiros devem ter um
registro

de

prescritor

nos

Conselhos

de

Enfermagem

apresentando

os

medicamentos a serem prescritos e a certificação de sua qualificação 5.
O avanço do papel do enfermeiro na prescrição de medicamentos vem sendo
justificado pela necessidade de implementação dos cuidados aos pacientes;
extensão do atendimento para áreas rurais; maior relação custo-benefício na gestão
dos sistemas de saúde; legitimação e valorização do enfermeiro; melhora das
relações de trabalho entre profissionais de saúde e a necessidade de reduzir as
cargas de trabalho do pessoal médico8.
Apesar de todos os motivos elencados, em muitos países os profissionais
médicos são resistentes à extensão da autoridade prescritiva para enfermeiros. A
Associação Médica da Nova Zelândia pediu a restrição dos direitos de prescrição
dos enfermeiros, com receio de que essa prática possa resultar em prescrição
inadequada e representar risco potencial para a segurança do paciente. No Reino
Unido também houve resistência inicial, mas atualmente foi ultrapassada. Um dos
fatores que contribuiu para essa atitude foi a união dos profissionais e seus
representantes de classe que tinham como objetivo melhorar assistência ao paciente
e legitimar as habilidades e conhecimentos dos enfermeiros. Outro possível
incremento na aceitação da prescrição de medicamentos por enfermeiro deve-se
aos estudos realizados nos países do Reino Unido, de base nacional, sobre a sua
aceitabilidade, segurança e eficácia6. Esses estudos, abordando diferentes aspectos
da prescrição, revelaram achados em grande parte positivos, o que ajudou na
confiança para a prescrição do enfermeiro no Reino Unido9-13.
Mas, não foi em todos os países que os enfermeiros avançaram na prescrição
de medicamentos. No Brasil, essa atribuição está amparada pela Lei n° 7.498/1986 14
e pelo Decreto nº 94.406/198715 que regulamentaram a profissão, sendo
estabelecida como atividade do enfermeiro integrante da equipe de saúde em
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
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Entretanto, essa prática vem tomando contorno mais nítido nos últimos anos,
mediante a publicação de protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde.
Esses protocolos são projetados para serem utilizados em áreas estratégicas
(saúde da criança e da mulher e doenças crônicas e agudas), que orientam as
ações dos profissionais das equipes no cuidado de doenças ou situações que
incluem: tuberculose; hanseníase; hipertensão e diabetes mellitus; cuidados prénatais; nutrição infantil; HIV e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST),
entre outros.
Embora a prescrição de medicamentos por enfermeiros seja legalmente
admissível, os médicos tem mostrado forte resistência para a prescrição de
medicamentos e diagnósticos por outros profissionais. A lei que regulamenta a
profissão médica, só foi aprovada em 2013 (Lei 12.482)16 e causou insatisfação
entre médicos, pela ausência da garantia da formulação de diagnóstico e terapêutica
como prerrogativa exclusiva aos médicos.
Os escassos estudos sobre essa temática, no Brasil, têm apontado alguns
problemas entre os quais se destacam a pouca utilização de protocolos terapêuticos
por enfermeiros17; manifestação de medo e insegurança nas situações de
prescrição18 ou temor de reclamações19. Ainda se evidencia o desconhecimento dos
enfermeiros sobre a legislação que orienta a prescrição e os tipos de medicamentos
que são permitidos para prescrever20 e a percepção equivocada sobre a existência
de restrições por parte do Conselho Regional de Enfermagem21. Além disso, um
grande número de protocolos foi elaborado pelo Ministério da Saúde, de forma
centralizada, com pouca participação e retrabalho das equipes locais de saúde.
Um dos pontos mais polêmicos na questão da prescrição de medicamentos
por enfermeiros, tanto no âmbito internacional quanto nacional, é a formação do
enfermeiro para exercer essa tarefa. No Brasil, aponta-se a necessidade de
formação adequada dos enfermeiros para essa atribuição 22 e enfatiza-se a
necessidade de reforçar disciplinas como farmacologia, ética e deontologia, além da
implantação de educação permanente nos serviços de saúde18.
Em nossa trajetória profissional essa temática tem provocado inquietações
recorrentes, tanto na nossa prática assistencial há alguns anos atrás na Estratégia
Saúde da Família, onde se observava ausência de direcionamento na questão da
prescrição, quanto na nossa atual prática docente na Universidade Estadual da
15

Paraíba, onde esse debate não vem se efetivando pelo coletivo de professores,
passando ao largo da formação, ocasionando uma lacuna no conhecimento dos
alunos sobre a temática.
Partimos do pressuposto de que a prescrição de medicamentos vem sendo
induzida pelo Ministério da Saúde ao enfermeiro da Estratégia Saúde da Família,
porém sem normatização clara e acompanhamento nos sistemas locais de saúde e
ainda que o enfermeiro não vem assumindo sistematicamente essa atribuição tanto
pela ausência de normatização quanto pela insuficiência na formação e capacitação
em serviço.
Assim, são pertinentes as seguintes questões que orientam este estudo: qual
a situação da prescrição de medicamentos por enfermeiros no Brasil, em relação ao
contexto internacional? Quais as legislações e normatizações que orientam essa
prescrição? Quais as características do modelo de prescrição de medicamentos por
enfermeiros nos protocolos da APS? Quais as possíveis lacunas entre formação,
capacitação, autoavaliação e prática da prescrição de medicamentos na Atenção
Primária à Saúde, na perspectiva do enfermeiro?

16

2 JUSTIFICATIVA

O papel do enfermeiro como prescritor vem se expandindo em vários países
nos últimos anos, em diferentes situações e amplitudes de ação, configurando-se
como prática avançada na enfermagem23.
No Brasil, a prescrição de medicamentos por enfermeiro está prevista desde a
Lei do Exercício Profissional de 1986, e permite a esse profissional, na condição de
integrante da equipe de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde14,

15.

Entretanto, somente a partir da reforma da saúde instituída no Sistema Único de
Saúde (SUS) em 1990 e, mais especificamente, com a adoção da Estratégia Saúde
da Família (ESF), essa atribuição vem sendo assumida pelo enfermeiro, visto que
todos os profissionais envolvidos na ESF têm redimensionados os seus papéis
profissionais24.
A questão da prescrição de medicamentos por enfermeiros ganhou
notoriedade em 2006, com a publicação da primeira Portaria Nacional da Atenção
Básica (PNAB) nº 684/2006, que assegura essa atribuição ao enfermeiro. Na PNAB
nº 2.488/2011 em vigor, essa atribuição foi mantida, no entanto, não vem sendo
sistematicamente incorporada à prática profissional dos enfermeiros no âmbito da
ESF, gerando uma diversidade de práticas e posicionamentos no interior da
categoria, sofrendo ainda resistência por parte dos profissionais médicos.
No Brasil, há poucos estudos sobre a prescrição de medicamentos por
enfermeiros. Não há pesquisas que caracterizem o modelo de prescrição de
medicamentos por enfermeiro na APS ou debates que subsidiem as discussões para
fortalecimento da formação e a autonomia dos enfermeiros, na direção de uma
prática avançada com qualidade, como ocorre nos países desenvolvidos.
Acredita-se que o resultado dessa pesquisa possa contribuir para elucidar aos
enfermeiros e outros profissionais que atuam no campo da saúde, os aspectos da
temática abordada, no desvelamento dessa questão complexa e pouco aprofundada
pelos segmentos sociais envolvidos.
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3 OBJETIVOS

3. 1 Objetivo geral:

- Analisar a prescrição de medicamentos por enfermeiros na Atenção Primária à
Saúde no Brasil.

3.2 Objetivos específicos:

- Analisar a atual situação internacional da prescrição de medicamentos por
enfermeiros, em comparação a essa prática no Brasil, identificando semelhanças e
diferenças.
- Identificar os contornos legais e normativos da prescrição de medicamentos por
enfermeiros no Brasil, apontando sua história, tendências e desafios.
- Caracterizar o modelo de prescrição de medicamentos por enfermeiros nos
protocolos de Atenção Primária à Saúde no Brasil.
- Investigar possíveis lacunas entre formação, capacitação, autoavaliação e prática
da prescrição de medicamentos na Atenção Primária à Saúde na perspectiva do
enfermeiro.
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4

MÉTODOS

4.1 Desenho do Estudo
Trata-se de Estudo de Caso na perspectiva de Yin25 que permite explorar,
descrever e explicar um fenômeno contemporâneo (prescrição de medicamentos por
enfermeiros), em um contexto (Atenção Primária à Saúde no Brasil), sobre o qual o
pesquisador tem pouco controle e pressupõe a implicação pessoal do investigador
no estudo, permitindo abordagens qualitativas e quantitativas, utilização de
diferentes métodos, técnica de coleta e fonte de informação. Nesse estudo, utilizouse abordagem qualitativa com diferentes técnicas de coleta de dados, tais como a
Revisão Bibliográfica, Análise Documental e Grupo Focal com enfermeiros.
A análise Documental foi de cunho etnometodológico que apreende os
documentos como uma versão específica da contextual construída com objetivos
específicos26. Os documentos são analisados não como containers de informação e
sim, como dispositivos comunicativos27, 28.
A técnica de coleta Grupo Focal consiste em um tipo de entrevista de grupo
cujo objetivo é extrair dados a partir da comunicação entre os sujeitos participantes
da pesquisa, visto que os processos grupais auxiliam as pessoas na exposição de
seu ponto de vista de forma mais fácil do que a entrevista face a face. Essa técnica
se mostra bastante adequada quando o pesquisador deseja encorajar os
entrevistados a desvelar assuntos importantes, formulando suas próprias questões e
indicando prioridades 29. O Grupo Focal poderá, ainda, proporcionar a coletivização
da subjetividade dos sujeitos entrevistados, captando os sentidos expressos, pois de
modo geral, as pessoas “precisam ouvir as opiniões dos outros antes de formarem
as suas próprias e, constantemente, mudam de posição (ou fundamentam melhor
sua posição inicial) quando expostas a discussões de grupo” 30.
4.2 Cenário
4.2.1 Revisão Bibliográfica
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A revisão bibliográfica contemplou a prescrição de medicamentos por
enfermeiro estudada no cenário nacional e internacional, com abrangência de países
do continente africano, americano, europeu e Oceania, onde a prescrição de
medicamentos por enfermeiros está consolidada. Incluíram-se artigos publicados
entre os anos de 2004 a 2014 no Brasil e no cenário internacional, sendo bastante
escasso o número de publicações sobre a temática no Brasil.

4.2.2 Estudo documental da legislação
O recorte desta etapa do estudo dá-se a partir da Lei n° 7.498 de 1986, que
regulamenta o Exercício Profissional de Enfermagem, a qual define como atribuição
do enfermeiro, em programas de saúde pública, a prescrição de medicamentos até o
ano de 2013, quando promulgada a Lei nº 12.842, última legislação analisada nesse
estudo.

4.2.3 Estudo documental dos Cadernos de Atenção Básica
No estudo dos protocolos verificou-se que os mesmos são instituídos por
meio das publicações dos Cadernos da Atenção Básica, nas mais variadas áreas
estratégicas e se constituem em diretrizes políticas com parâmetros técnicooperacionais que buscam potencializar a capacidade de oferta de serviço do SUS
em relação à cobertura e à melhoria da qualidade do atendimento à população31.
A prática profissional na Estratégia Saúde da Família é prioritariamente
orientada pelos protocolos onde estão previstas as rotinas de diagnósticos e ações
terapêuticas a serem seguidas por todos os profissionais da equipe. Os protocolos
destinam-se a normatizar a atenção à saúde nas seguintes áreas estratégicas:
Saúde da Criança, Pré-natal e Puerpério, Hipertensão, Diabetes, Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Aids, Tuberculose, Hanseníase, entre outros. Essas
áreas correspondem à publicação da Norma Operacional da Assistência à Saúde 32,
com indução de ampliação e melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica
e a capacidade de responder ao controle de enfermidades, além do grau e qualidade
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de compromisso das instituições, dos recursos, da gerência e do monitoramento dos
programas de saúde33.

4.2.4 Pesquisa de campo
A pesquisa de campo realizou-se em Campina Grande-Paraíba, nos meses
de agosto a novembro de 2011. O município está localizado no nordeste brasileiro,
com 400.002 habitantes34. Quanto à organização do território assistencial de saúde,
Campina Grande está dividida em seis Distritos Sanitários de Saúde, com 66
Unidades da Saúde da Família onde atuam 92 equipes de Saúde da Família com
cobertura de 84,04% da população, 06 Unidades Básicas de Saúde com cobertura
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 06 policlínicas distritais
que prestam atendimentos básicos à população não coberta pela estratégia Saúde
da Família. Nesse estudo, optou-se por investigar apenas as equipes de Saúde da
Família, uma vez que nessa estratégia está preconizado o trabalho em equipe com a
presença do profissional enfermeiro, do médico e de quatro a seis agentes
comunitários de saúde35, para os quais os protocolos assistenciais definem suas
atribuições.

4.3 População e amostra

4.3.1 Revisão bibliográfica
Na revisão bibliográfica foram selecionados 07 artigos nacionais e 19
internacionais cujo critério de inclusão foi discutir sobre a prescrição de
medicamentos por enfermeiros na APS, sem restrições de idioma e ano. O acesso à
bibliografia foi feito por meio eletrônico, nas seguintes bases de dados: BIREME,
LILACS, Medline, Crochrane, SciELO, Google Acadêmico e PubMed por meio dos
seguintes descritores: prescrição de medicamentos and enfermeiro and Atenção
Primária à Saúde or Programa Saúde da Família, nos idiomas português e inglês.
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4.3.2 Estudo documental da legislação
No estudo sobre a legislação foram analisados três grupos de documentos
apresentados no quadro abaixo:
Tipo de Documento
Legislação específica da enfermagem

Descrição dos documentos
- Lei do Exercício Profissional n° 7.498/1986;
- Decreto n° 94.406/1987;
-

Resoluções

Enfermagem

do

Conselho

(COFEN):

n°

Federal

de

271/2002;

n°

317/2007; n° 272/2002; n° 358/2009 e n°
195/1997.
Legislação do Ministério da Saúde

- Portaria PNAB n° 648/GM 2006.
- Portaria PNAB n° 1.625/GM 2007.
- Atual Portaria PNAB n° 2.488/GM 2011

Legislação do setor saúde

- Lei nº 12.842/2013 (conhecida como Lei do Ato
Médico)
- Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nº
44/2010 e nº 20/2011 relacionadas ao uso de
antimicrobianos
- Portaria 184/2011que dispõe sobre o Programa
Farmácia Popular do Brasil

Quadro 1 – Tipo e descrição dos documentos analisados no estudo da legislação sobre prescrição.

4.3.3 Estudo documental dos Cadernos de Atenção Básica
No estudo dos protocolos foram inicialmente selecionados os trinta e três (33)
protocolos denominados de Cadernos de Atenção Básica, de autoria do Ministério
da Saúde com acesso público, baseado numa análise preliminar acerca da
autenticidade (primários e disponibilizados pelo próprio autor), representatividade
(contém as informações necessárias ao estudo do objeto) e significação (claro e
compreensivo aos atores envolvidos no contexto)27.
Os critérios de inclusão foram o ano de publicação a partir de 2002 e a
vulnerabilidade programática (crianças, mulheres, doenças transmissíveis e
crônicas). O critério de exclusão foi contemplar promoção, organização do serviço,
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práticas integrativas, saúde bucal, procedimentos clínicos e cirúrgicos e visita
domiciliar. O tamanho amostral foi de dez (10) protocolos pelo alcance do grau de
saturação ou esgotamento das informações possíveis para responder a pergunta de
pesquisa36.

4.3.4 Trabalho de Campo (Grupo Focal)
A população do estudo foi composta por 92 enfermeiros da Estratégia Saúde
da Família. A amostra foi intencional de 37 enfermeiros com o critério de vinculação
às equipes de Saúde da Família do município de Campina Grande, Paraíba. O
tamanho foi determinado pela saturação teórica36. Os sujeitos foram contatados por
telefone na própria Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF).
Para o grupo de enfermeiros foram adotados como critérios de inclusão: ser
enfermeiro/a da equipe de Saúde da Família do município de Campina Grande;
aceitar a participação da pesquisa como voluntário. Como critério de exclusão,
limitou-se a falta do médico na equipe, visto que tal situação difere daquela prevista
nos protocolos de APS que preveem o trabalho em equipe.

4.4 Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados
Foram adotadas as seguintes técnicas de coleta de dados: Revisão
Bibliográfica, Análise Documental (legislação e protocolos) e Grupo Focal.

4.4.1 Revisão bibliográfica
Para a revisão bibliográfica da produção nacional e internacional sobre a
prescrição de medicamentos por enfermeiros, utilizou-se o estudo bibliográfico por
meio das seguintes etapas: levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de
informações.
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4.4.2 Análise documental
4.4.2.1 Análise documental da legislação
Os documentos sobre a legislação foram selecionados a partir da avaliação
preliminar, nas dimensões propostas por Cellard37: análise do contexto, do
autor/autores, da autenticidade e confiabilidade, da natureza, dos conceitos-chave e
da lógica interna do texto. Para a coleta dos dados, utilizou-se um roteiro
previamente definido, direcionado ao objetivo da pesquisa (Apêndice 1). O mesmo
foi aplicado a cada documento analisado, sendo seu preenchimento realizado após
sucessivas leituras para o levantamento dos dados38. O roteiro compreendia
questões relacionadas ao posicionamento implícito ou explícito a respeito da
prescrição do enfermeiro e suas repercussões sobre essa prática. Com base no
material analisado, elegeram-se três categorias: os caminhos legais percorridos pela
categoria de enfermagem para a prescrição de medicamentos; a prescrição de
medicamentos por enfermeiros na atenção básica à saúde e as implicações das
legislações do setor saúde na prescrição de medicamentos por enfermeiro.

4.4.2.2 Análise documental dos cadernos de Atenção Básica
Em relação aos Cadernos de Atenção Básica, foram acessados entre agosto
e outubro de 2012, no portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da
Saúde - http://dab.saude.gov.br/portaldab/ utilizando os ícones Estratégia de Saúde
da

Família/Publicações/Cadernos

de

Atenção

Básica

cujo

link

final

é

http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php/. O contexto da prescrição com justificativa,
objetivos, metas e público alvo foram destacados da seção de apresentação dos
documentos. O roteiro de coleta (Apêndice 2) utilizou as categorias do modelo
teórico, com base no International Council of Nurses1, aplicado ao corpo dos
documentos analisados.
Para a validação do roteiro, o mesmo foi enviado por correio eletrônico, entre
outubro e novembro de 2012 a cada um dos 5 juízes ou especialistas –
pesquisadores com produção intelectual, identificados por autoria de artigos em
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inglês ou português, sobre a temática nos últimos 5 anos em periódicos da base
Pubmed. Todos os itens tiveram um Índice de Concordância Interavalaidores - IRA
(interrater agreement) de 100% quanto à representatividade e clareza dos itens em
relação ao conteúdo estudado.
4.4.3 Trabalho de campo (Grupo Focal)
Para a percepção dos enfermeiros sobre as possíveis lacunas entre
formação, utilizou-se a técnica do Grupo Focal (Apêndice 3). No início da realização
foi aplicado um formulário individual (Apêndice 4) para conhecer o perfil da amostra,
com as seguintes variáveis: dados de identificação (sexo, idade e município onde
reside); dados sobre formação (ano de graduação, a instituição, se possui outra
graduação e o tipo de pós-graduação, caso possua) e dados relativos à capacitação
sobre a temática.
Do ponto de vista operacional, o Grupo Focal exige, enquanto técnica, o
cumprimento de meticulosas etapas que lhe são características. Assim, os grupos
foram conduzidos na perspectiva de Kitzinger39, por um moderador e um
observador. O moderador, papel comum ao pesquisador, promoveu a interação
social entre os participantes e o observador avaliou a condução da técnica.
A escolha do ambiente onde aconteceu a coleta foi atenciosamente planejada
com o intuito de ofertar um espaço neutro, confortável, livre de interferências
externas, para não dificultar a captura das falas nas gravações. Desse modo, o
Grupo Focal ocorreu no auditório da Sede do Conselho Municipal de Saúde, local de
fácil acesso aos sujeitos da pesquisa. A disposição física dos participantes e
pesquisadores seguiu em formato de círculo, o que favoreceu a interação e
visualização de todos, evitando-se prestígio de uns em detrimento de outros.
As categorias pertinentes ao estudo foram o mecanismo de formação para a
prescrição de medicamentos e os manuais do Ministério da Saúde referência para a
prescrição e autoavaliação da capacidade de prescrever.
Seguiram-se os seguintes passos de validação de conteúdo e aplicabilidade:
inicialmente, foram selecionados aspectos potenciais de intervenção para melhorias
na formação e capacitação à prescrição, com base na bibliografia pesquisada;
posteriormente, o segundo passo visou a testagem da força científica com vista à
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representatividade e clareza dos itens do instrumento, utilizando-se a Técnica de
Consenso Delphi40 com 20 especialistas entre profissionais e pesquisadores da área
do ensino da enfermagem de várias regiões do Brasil, aos quais foi enviada, por
meio eletrônico, a matriz das categorias base do roteiro. Realizaram-se duas
rodadas nas quais, os especialistas atribuíram, de forma individual e anônima, notas
de 0 a 10.
Ao final, foram calculadas médias, para aferir a importância atribuída e
desvios-padrão (DP) para assim verificar o grau de consenso entre as opiniões dos
especialistas sobre os critérios apresentados. Para testar sua aplicabilidade,
realizou-se em novembro de 2010, o teste piloto do instrumento, em município
semelhante ao da pesquisa, envolvendo dez enfermeiros. Houve discretas
alterações das questões após o teste piloto.
Foram realizados, fora do local de trabalho, quatro (4) Grupos Focais entre os
meses de agosto a dezembro de 2011, identificados como GF1, GF2, GF3 e GF4,
tendo em média 9 participantes por grupo. As falas foram gravadas em áudio com
duração média de 1 hora e meia, totalizando 6 horas e transcritas na íntegra.

4.5 Procedimentos de Análise dos Dados
Foram utilizados o método de Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin 41
(legislação e Grupo Focal) e na perspectiva de Mayring42 (protocolos).

4.5.1 Análise de Conteúdo
Para a revisão bibliográfica, o estudo documental da legislação e o Grupo
Focal procederam-se a Análise de Conteúdo. Foram identificadas as opiniões
solidamente mantidas (recorrentes) e frequentemente expressas e também as
singulares. A sistematização aconteceu por pré-categorias (roteiro inicial) e póscategorias (que surgiram após as entrevistas). A primeira etapa foi a pré-análise,
que se apoiou numa leitura flutuante das transcrições e anotações empreendidas.
Em seguida, foi realizada a descrição analítica onde, com base no referencial teórico
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e em diversas leituras do material obtido (imersão), organizou-se o material nas
categorias de análise. Procedeu-se a Análise de Conteúdo Temática por meio das
etapas: (a) pré-análise, que se iniciou com a leitura flutuante do material, seguindose com a escolha dos documentos para constituir o corpus, a partir das regras da
exaustividade, representatividade e pertinência; (b) exploração do material que
consiste na codificação e decomposição em função das categorias previamente
elencadas; (c) tratamento dos resultados, tomando-se como unidade de análise os
fragmentos das falas dos grupos entrevistados, a partir de inferências e
interpretações com base no referencial teórico41.

4.5.2 Análise Qualitativa de Conteúdo
Para análise dos dados proveniente dos protocolos, procedeu-se à Análise
Qualitativa de Conteúdo seguindo o processo de análise de texto em seis
etapas orientadas por Mayring42. Na primeira etapa, foram selecionados os trechos
relevantes nos documentos que correspondessem à questão de pesquisa. Na
segunda, analisou-se a situação de coleta de dados e constatou-se que os
documentos foram originados no MS. Na terceira, verificou-se a caracterização
formal do documento e constatou-se tratar-se da Série Cadernos de Atenção
Básica. Na quarta etapa, definiu-se a direção da análise localizando nos protocolos
os conteúdos relacionados às atribuições de prescrição. Na quinta etapa, definiu-se
como técnica analítica a Síntese da Análise de Conteúdo realizada em dois
momentos: (a) primeira redução, em que trechos e paráfrases pouco relevantes são
omitidos e (b) segunda redução, em que as paráfrases similares são agrupadas e
sintetizadas. Na última etapa, escolheu-se como unidade analítica tanto de
“unidades de codificação” representadas pela palavra “prescrição”, quanto pela
“unidade de contexto” ou trechos explicativos de como acontecia a prescrição de
medicamentos.
Para cada Caderno de Atenção Básica, foi utilizado um código de referência
na pesquisa para a identificação desses, nos resultados.
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4.6 Aspectos Éticos
O desenvolvimento do estudo seguiu as diretrizes da Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde43, em vigor à época da coleta, que regulamenta as
normas aplicadas a pesquisas que envolvem, diretamente ou indiretamente, seres
humanos.
Precedendo o trabalho de campo, o projeto de pesquisa foi submetido e
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba
(Anexo 1). As informações sobre a pesquisa (identificação do pesquisador(a),
objetivos de estudo, relevância, metodologia) foram repassadas aos participantes
que assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 5) em que
os mesmos atestaram a voluntariedade de participação no estudo, a retirada, a
qualquer momento, da pesquisa, sem prejuízos pessoais ou profissionais, garantia
de esclarecimentos antes, durante e depois da pesquisa e a autorização da
divulgação dos resultados no relatório da pesquisa.
Foi garantido o sigilo de informações e o anonimato em qualquer forma de
divulgação dos resultados. Para dar cumprimento a esse requisito, as fitas e suas
transcrições serão mantidas pela pesquisadora, evitando a manipulação dos dados
por técnicos exteriores à pesquisa e o vazamento acidental de informações que
possam vir a comprometer os participantes. As transcrições e informações dos
instrumentos serão guardadas por um período de 5 anos, após a finalização do
estudo, como preconiza a Resolução 196/96.
Ainda para a garantia do anonimato, os entrevistados não são identificados
individualmente, sendo as falas identificadas como GF1, GF2, GF3 e GF4.
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS

5. 1 Artigo 1
O artigo “Medication prescription by nurses and the case of the Brazil: What
can we learn from international research? (tradução no Apêndice 6) foi publicado no
International Journal of Nursing Study, Vol. 51, n. 8, Agosto de 2014. A Revista
possui Fator de Impacto 2.248 e Qualis B1 para Medicina II e A1 para Enfermagem.
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O artigo “Legalização da prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no
Brasil: história, tendências e desafios” foi aprovado para publicação na Revista Texto
e Contexto Enfermagem, com Qualis B3 para Medicina II e A2 para Enfermagem.
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Legalização da prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no Brasil:
história, tendências e desafios
Prescription medications legalization by nurses in Brazil: history, trends and
challenges
Legalización de la prescripción de medicinas por el enfermero en Brasil:
historia, tendencias y desafíos

Resumo
Objetivou-se identificar os contornos legais e normativos da prescrição de
medicamentos por enfermeiros no Brasil apontando sua história, tendências e
desafios. É um estudo exploratório, realizado por meio de pesquisa documental da
legislação da enfermagem, as normatizações do Ministério da Saúde e do setor
saúde que abordam esta questão. Seguiram-se as etapas do estudo documental e a
análise de conteúdo dos dados. A categoria da enfermagem contribuiu para a
legalização da prescrição, porém não para a sua legitimação; na Atenção Básica,
essa atribuição está consolidada por meio de protocolos e legislação, embora sem
estratégia clara de acompanhamento pelo Ministério da Saúde; observa-se
resistência em algumas normatizações dentro do setor saúde. Conclui-se que há
tendência da prescrição de medicamento por enfermeiros permanecer apenas na
legalidade e o principal desafio é alcançar a legitimidade.
Descritores: Enfermagem. Legislação de enfermagem. Prescrição de
medicamentos.
Abstract
This study aimed to identify the legal and normative contours of prescription
medications by nurses in Brazil showing its history, trends and challenges. It is an
exploratory study conducted through desk research of nursing law, the Health
Ministry norms and the health sector to address this issue. Followed the steps of the
documentary study and the analysis of data contents. The nursing category
contributed to the prescription legalization, but not for their legitimacy; this
assignment in primary care is consolidated through protocols and legislation,
although no clear strategy for monitoring by the Health Ministry; there is resistance in
some norms within the health sector. We conclude that there is a trend of
prescription medication, by nurses,’ remains only on the legality and the main
challenge is to achieve legitimacy.
Keywords: Nursing. Nursing legislation. Prescription medications.
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Resumen
Se objetivó identificar contornos legales y normativos de la prescripción de
medicinas por enfermeros en Brasil apuntando su historia, tendencias y desafíos. Es
un estudio exploratorio, realizado por medio de investigación documental de la
legislación de la enfermería, las normas del Ministerio de la Salud y del sector salud
que abordan esta cuestión. Se siguieron etapas del estudio documental y el análisis
de contenido de los datos. La categoría de enfermería contribuyó para legalización
de la prescripción, pero no para su legitimación; en Atención Básica, esa atribución
está consolidada por medio de protocolos y legislación, mismo sin estrategia clara
de acompañamiento por el Ministerio de Salud; se observa resistencia en algunas
normas dentro del sector salud. Se concluye que hay tendencia de la prescripción de
medicinas, por enfermeros, permanecer solo en la legalidad y el principal desafío es
alcanzar la legitimidad.
Palabras clave: Enfermería. Legislación de enfermería. Prescripción de medicinas.

INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a questão da prescrição de medicamentos por enfermeiro
em seu aspecto legal. Embora em alguns países essa prática se estenda a vários
níveis de atenção à saúde,1 no Brasil, é restrita à Atenção Básica à Saúde, mais
especificamente à estratégia Saúde da Família.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi instituída em 1994 pelo Ministério da
Saúde brasileiro, à época denominado Programa Saúde da Família (PSF), visando
reorientar a atenção à saúde, antes baseada no modelo tecnicista/hospitalocêntrico,
a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Teve como propósito
fortalecer a atenção básica através de práticas interdisciplinares desenvolvidas por
equipes nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), as quais se
responsabilizam por um determinado grupo da população localizada em um
território. Ao enfermeiro, como membro da equipe de Saúde da Família, compete
desenvolver ações comuns à equipe, assim como atribuições específicas,
destacando-se: consulta de enfermagem, solicitação de exames e prescrição de
medicamentos conforme estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde. 2
A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro está amparada pela Lei n°
7.498/1986 e pelo Decreto nº 94.406/1987 que regulamentam a profissão, sendo
estabelecida como atividade do enfermeiro integrante da equipe de saúde em
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
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Entretanto, essa prática vem tomando contorno mais nítido nos últimos anos
mediante a publicação de protocolos assistenciais instituídos pelo Ministério da
Saúde.
Mesmo prevista em lei, essa prática tem suscitado intensos debates com
críticas, sobretudo da categoria médica.3 Apesar do respaldo legal, e a despeito dos
embates judiciais, a discussão entre os profissionais ainda é incipiente, gerando
dúvidas entre esses. Em consequência dessa situação, distintas práticas
relacionadas a essa atribuição são observadas nos serviços de saúde. Além disso, a
todo tempo, em função do avanço tecnológico constante, novas legislações vêm
sendo implantadas no setor saúde, algumas inclusive remetendo à questão da
prescrição de medicamentos e solicitação de exames pelo enfermeiro, pondo-a
constantemente em evidência, uma vez que seus limites não parecem claros para
muitos profissionais de saúde, inclusive para o enfermeiro. Assim, são pertinentes as
seguintes questões que orientaram este estudo: quais as legislações que norteiam a
prescrição de medicamentos pelo enfermeiro? Quais as normatizações do Ministério
da Saúde que norteiam essa atribuição? Que outras legislações do setor saúde
podem respaldar ou refutar tais ações?
Mediante o exposto, este artigo apresenta como objetivo identificar os
contornos legais e normativos da prescrição de medicamentos por enfermeiros no
Brasil apontando sua história, tendências e desafios.
MÉTODO
Mediante o tipo de estudo exploratório, foi realizada uma pesquisa
documental. Esse recurso metodológico se aplica aos objetivos propostos, visto que
os documentos são fontes de registros que relatam acontecimentos, valores e
discursos de um determinado grupo social em um período histórico, explanando
intrínsecas formas de relações sociais.4
Os documentos foram selecionados a partir da avaliação preliminar dos
mesmos, nas dimensões propostas por Cellard5: análise do contexto, do
autor/autores, da autenticidade e confiabilidade do texto, da natureza do texto, dos
conceitos-chave e a lógica interna do texto. Para a coleta dos dados, utilizou-se um
roteiro previamente definido, direcionado ao objetivo da pesquisa. O mesmo foi
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aplicado a cada documento analisado, sendo seu preenchimento realizado após
sucessivas leituras para o levantamento dos dados.6 O roteiro compreendia
questões relacionadas ao posicionamento implícito ou explícito a respeito da
prescrição do enfermeiro e suas repercussões sobre essa prática.
Nesse sentido, da legislação específica da enfermagem foram analisadas a
Lei do Exercício Profissional n° 7.498/1986, o Decreto n° 94.406/1987, as
Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN): n° 271/2002; n°
317/2007; n° 272/2002; n° 358/2009 e n° 195/1997, disponíveis no endereço
eletrônico http://site.portalcofen.gov.br/.
Do Ministério da Saúde, analisou-se a Portaria da Atenção Básica n° 648/GM
2006

e

a

Portaria

n°

1.625/GM

2007

disponíveis

no

site

http://www.saude.gov.br/dab, além da Portaria n° 2.488/GM 2011, que aprova a
atual

Política

Nacional

de

Atenção

Básica,

disponível

no

endereço:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html.
Por fim, analisaram-se as legislações implementadas no setor saúde, com
destaque para: a Lei nº 12.842/2013, conhecida como Lei do Ato Médico; as
Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nº 44/2010 e nº 20/2011 relacionadas ao
uso de antimicrobianos e a Portaria 184, de 3 de fevereiro de 2011 que dispõe sobre
o Programa Farmácia Popular do Brasil.
Após essa etapa, e de posse do Corpus da pesquisa, procedeu-se a análise
de conteúdo dos dados, por meio das distintas fases: pré-análise, exploração do
material ou codificação, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 7 Com
base no material analisado elegeram-se três categorias: os caminhos legais
percorridos pela categoria de enfermagem para a prescrição de medicamentos; a
prescrição de medicamentos por enfermeiros na atenção básica à saúde e as
implicações das legislações do setor saúde na prescrição de medicamentos por
enfermeiro.
Por se tratar de pesquisa documental com material de domínio público
disponível na internet, não houve a necessidade de submeter o projeto de pesquisa
ao comitê de ética.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os caminhos legais percorridos pela categoria de enfermagem para a
prescrição de medicamentos
O primeiro dispositivo legal que faz menção à prescrição de medicamentos
pela enfermagem no Brasil, trata-se do Decreto Federal n° 20.931 de 11 de janeiro
de 1932, que regula e fiscaliza, de forma simultânea, o exercício da medicina, da
odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e
enfermeira.
Nesse Decreto, o papel do enfermeiro encontra-se descrito no artigo 36,
conjugado às atribuições da parteira. No artigo 37, na alínea “d” descreve-se o que é
vedado à parteira: “prescrever medicações, salvo a que for urgentemente reclamada
pela necessidade de evitar ou combater acidentes graves que comprometam a vida
da parturiente, do feto ou recém-nascido”.8 Nota-se que, já se abre um fulcro
possível à prescrição de medicamento por profissional da enfermagem, nesse caso,
a parteira, ainda que em caráter de urgência. O decreto nada refere sobre a
prescrição de medicamentos por enfermeiros. Para essa legislação, eram
considerados prescritores apenas o médico e o odontólogo, excluindo-se o
enfermeiro e farmacêutico.
Na década de 1950, surgiram questionamentos em torno do agir
tecnicamente orientado, quando então as enfermeiras passaram a enfatizar a
aplicação de critérios científicos nos seus procedimentos, aumentando as reflexões
sobre a necessidade de se desenvolver um corpo de conhecimentos específicos que
pudessem conferir identidade e autonomia à profissão. Esse período se caracterizou
pelos esforços da categoria em validar o processo de trabalho da enfermagem frente
ao rol das Ciências da Saúde, no reconhecimento social da profissão e do valor ao
ato de cuidar.9
O termo Processo de Enfermagem (PE) foi utilizado pela primeira vez em
1961. Sua operacionalização foi proposta em 1985 pela Organização Mundial de
Saúde a partir das bases teórico-científicas e filosóficas da profissão, constituindo-se
em um método de alcance da qualidade do cuidado em enfermagem e deve ser
utilizado por todos os enfermeiros em sua prática profissional 10. A operacionalização
do PE em quatro fases (levantamento dos dados, planejamento, implementação e
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avaliação) não remete à prescrição de medicamentos como parte integrante do
cuidado.
A atribuição de prescrição de medicamentos pelo enfermeiro foi garantida em
1986, quando da aprovação da Lei n° 7.498, que regulamenta o Exercício
Profissional de Enfermagem, a qual descreve em seu artigo 11, inciso II, alínea “c”, a
prescrição de medicamentos por enfermeiro em programas de saúde pública
aprovada pela instituição de saúde11, e no Decreto n° 94.406 de 08 de junho de
1987, que ratifica tal atribuição.12 Note-se que, o limite para esta atribuição são os
programas de saúde pública instituídos pelo Ministério da Saúde.
Percebe-se, então que a prescrição de medicamentos desponta como prática
isolada do processo de enfermagem, pois a consulta e a prescrição da assistência
de enfermagem, instituídas na mesma Lei, não estavam ainda regulamentadas.
Observe-se que, somente na década de 1990 e meados dos anos 2000 as
legislações normatizadoras do processo de enfermagem foram instituídas, a saber: a
Resolução nº 159/1993 do COFEN que regulamenta a consulta de enfermagem,
assim como as Resoluções n° 272/2002 e nº 358/2009 do COFEN que estabelecem
a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e implementação do
processo de enfermagem em ambientes públicos e privados em que ocorre o
cuidado profissional de enfermagem.
Considerando esse aspecto, parece que houve uma inversão das
normatizações no que se refere ao processo de enfermagem. Ao enfermeiro foi dada
a possibilidade de prescrever medicamentos sem que esta fosse uma necessidade
sentida pela própria categoria no seu processo de trabalho. Posta nessa ordem de
acontecimentos, a prescrição de medicamentos tornou-se uma excrescência dentro
da consulta de enfermagem, da Sistematização de Assistência, enfim do processo
de enfermagem como um todo, como se visualiza na figura 1 a seguir, visto que não
se encontra definida entre os elementos que compõem a consulta de enfermagem e
a sistematização da assistência de enfermagem.
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1986

Figura 1 – Prescrição de medicamentos no contexto da evolução do processo de
trabalho dos enfermeiros.
Fonte: Elaboração dos autores.
No que diz respeito especificamente à solicitação de exames, em 1997 foi
publicada a Resolução COFEN n° 195 que dispõe sobre o assunto com base na
justificativa de que essa atribuição se assenta na garantia de uma efetiva assistência
ao paciente sem risco para o mesmo na vigência da prescrição de medicamentos.
Essa resolução aponta doze programas e/ou manuais de normas técnicas, já
publicadas à época, pelo Ministério da Saúde.
Em 2002, o COFEN publicou a Resolução n° 271 a qual tratou
especificamente da prescrição de medicamentos e solicitação de exames por
enfermeiros. Sem expressar nada de novo, essa Resolução apenas ratificava a lei
do exercício profissional. Ela vigorou por apenas cinco anos e foi revogada em 2007
pela Resolução n° 317, sob alegação que já estava prevista na legislação do
exercício profissional de enfermagem.13 Percebe-se, por parte do COFEN a
necessidade de reafirmar a prescrição de medicamentos por enfermeiros como ato
legal. No entanto, não há um movimento da categoria ou de seus órgãos
representantes de legitimação dessa atribuição por meio da garantia do preparo
adequado para assumir tal responsabilidade.
Ressalta-se que, embora os programas ministeriais não façam menção à
sistematização da assistência de enfermagem nos programas de saúde, a prescrição
de enfermagem deve ser subsidiada pela SAE, ferramenta por meio da qual a
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estrutura teórica é aplicada à prática de enfermagem. 14 Inserida nesse processo de
trabalho está a consulta de enfermagem, uma atividade independente, cujo objetivo
é proporcionar condições para a melhoria da qualidade de vida de usuários, família e
comunidade, por meio de uma abordagem contextualizada e participativa. 15
Nessa conjuntura, sem a abordagem da SAE e se não estiver inserida dentro
do contexto da consulta de enfermagem, a prescrição de medicamentos tende a ser
uma reprodução do modelo queixa-conduta,16 cuja relação profissional-usuário é
pautada na restrita verbalização da sintomatologia pelo usuário que recebe, em
troca, um procedimento curativo imediato.
Alheia ao processo de enfermagem, a prescrição de medicamentos não foi
incorporada à consulta de enfermagem e nem à SAE, talvez pelo não
reconhecimento da categoria como sua atribuição, não pertencente ao seu foco de
atuação específico que é o cuidado. Somente na condição de integrante de uma
equipe de saúde de atenção básica é que essa atribuição tem se fortalecido,
justificando a sua restrição a esse nível de atenção, diferentemente de outros países
onde a prescrição de medicamentos por enfermeiros ocorre em outros setores da
assistência.17
Uma preocupação parece pertinente, no entanto não tem sido dada a devida
atenção no âmbito local, é que embora os protocolos publicados pelo Ministério da
Saúde sejam baseados em evidências científicas mundiais e expressem uma
orientação nacional, a prescrição de medicamentos por enfermeiros deve ser
legalmente instituída pelo gestor local, o que vem sendo pouco observado. A
situação mais comum é a falta de posicionamento claro sobre essa atribuição do
enfermeiro por parte dos gestores18, que resulta na ausência de normatização da
prescrição, por meios de protocolos ou portarias municipais19.
A experiência internacional tem mostrado que a legalização da prescrição e a
superação da resistência à sua introdução nos diversos países podem ser
alcançadas pela união dos enfermeiros a nível nacional e seus organismos
representantes no apoio a essa prática17. Em países como o Reino Unido, de larga
tradição na prescrição por enfermeiros, a expansão da prescrição se deu a partir da
investigação financiada pelo governo com objetivo de avaliar a aceitabilidade, e
eficácia e segurança da prática prescritiva do enfermeiro20, 21.
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A prescrição de medicamentos por enfermeiros na atenção básica à saúde
Como mencionado anteriormente, o lócus privilegiado da prescrição de
medicamentos e solicitação de exames é a atenção básica, por meio da ESF, cuja
base é o trabalho multidisciplinar baseado na interdisciplinaridade, que por sua vez,
requer uma abordagem que questione as certezas profissionais e estimule a
permanente comunicação horizontal entre os componentes de uma equipe.22
Na ESF, todos os profissionais têm redimensionados os seus papéis
profissionais, tanto no que diz respeito a sua ação individual, quanto como membro
da equipe. Assim, as ações específicas desenvolvidas pelo enfermeiro na ESF,
entre outras são: realizar atenção à saúde de indivíduos e famílias executando as
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, adulto e idoso no nível de suas competências; realizar consulta de
enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações,
conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as
disposições legais da profissão; supervisionar e coordenar ações de Educação
Permanente em Saúde para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de
auxiliares de enfermagem; participar do gerenciamento dos insumos das Unidades
Básicas de Saúde, entre outras.2
O desenvolvimento das ações do cuidado realizado pelo enfermeiro na ESF,
a partir de atividades de promoção e educação em saúde, prevenção e tratamento
de doenças vem possibilitando maior autonomia profissional, conferindo significante
ascensão social e política da profissão.18 Nesse sentido, destaca-se que, a atuação
do enfermeiro na ESF possibilita o alcance de resultados compatíveis com a sua
formação profissional, consolidando seu papel no processo de trabalho e
desmitificando marcas de desprestígio social e a falta de autonomia, encontradas
em toda trajetória profissional.23
Com o objetivo de revisar as diretrizes para a organização da atenção básica
desempenhada na ESF e no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS),
foi publicada a Portaria n° 648/GM de 28 de março de 2006, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB). Em seu anexo I, que trata das atribuições dos
profissionais das equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e de Agentes
Comunitários de Saúde, a Portaria traz as seguintes atribuições específicas do
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enfermeiro: “I - Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da
saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e
terceira idade; II - Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas
pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da
profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações, [...]” (grifos nossos).24
Essa portaria foi objeto de ação judicial movida pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), em fevereiro de 2007, que pedia o efeito suspensivo da portaria,
alegando que ela permitia a prática de atos privativos de médico por profissionais
que não possuem graduação em medicina implicando, portanto, em aumento do
risco de doenças e agravos à Saúde Pública. O Tribunal Regional Federal da 1ª
Região decidiu pela suspensão da portaria n° 648/2006 no que diz respeito “[...] à
possibilidade de outros profissionais, que não sejam médicos legalmente habilitados
para o exercício da medicina, realizarem diagnóstico clínico, prescreverem
medicamentos, tratamentos médicos e requisição de exames”.25
Diante de tal impasse, o Ministério da Saúde em busca de um consenso com
os representantes dos Conselhos das categorias envolvidas, publicou a Portaria n°
1.625, que altera o Anexo I da PNAB, referente às atribuições do enfermeiro das
Equipes de Saúde da Família: “I - Realizar assistência integral às pessoas e famílias
na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários.

II

-

Realizar

consultas

de

enfermagem,

solicitar

exames

complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da
profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou os do Distrito
Federal”.26
Observa-se que o Ministério da Saúde, ao estabelecer a PNAB, manteve a
norma legal assegurada pela Lei n° 7.498/1986 do Exercício Profissional de
Enfermagem. A compreensão dos representantes da categoria da enfermagem é
que a prática da prescrição de medicamentos e solicitação de exames por
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enfermeiros não compromete o diagnóstico clínico e a autonomia do profissional
médico.27
Dessa forma, o Ministério da Saúde vem mantendo a prescrição de
medicamentos como atribuição do profissional enfermeiro no âmbito da atenção
básica nos protocolos de Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão Arterial, Diabetes,
Atenção à Saúde da Criança, Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na
Infância (AIDPI), Pré-natal, Doenças Sexualmente Transmissíveis, entre outros. A
publicação da Portaria nº 2.488/2011, que revoga a Portaria nº 648/2006, aprova a
PNAB em vigor, mantendo a prescrição de medicamentos e solicitação de exames e
ainda atribui ao enfermeiro a função de encaminhar usuários a outros serviços,
quando necessário2. Tal situação pode indicar um movimento de continuidade do
papel que o enfermeiro vem assumindo na atenção básica. Ainda que, esta seja
apenas uma das atribuições partilhadas com os demais profissionais de saúde e não
a mais importante nesse modelo de atenção é a única que vem sendo questionada,
especialmente pelo profissional médico.
Para além da questão profissional, no Brasil não há motivações explícitas
para que o enfermeiro venha assumindo a função de prescritor. Porém, a
reafirmação dessa atribuição por meio dos protocolos coincide com a ampliação da
oferta de serviços de saúde e a dificuldade de inserção do profissional médico na
Estratégia Saúde da Família, em um contexto de redução do gasto com saúde. 28
Mediante tal situação, ampliaram-se as ações da enfermagem dando-lhe mais
responsabilidade, como forma de suprir a necessidade do serviço. 18
Convém ainda destacar que em 2005, por meio da Portaria GM Nº 816 foi
instituído o Comitê Gestor Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes
Terapêuticas

e

Incorporação

Tecnológica

em

Saúde,

que

entre

outras

competências, define critérios para avaliação, aprovação e incorporação, no âmbito
do SUS, de protocolos clínicos e assistenciais. Destaca-se que, na composição
desse comitê não existem representantes da categoria de enfermagem. Se por um
lado o enfermeiro vem despontando com papel proeminente exercido nos referidos
protocolos, por outro não tem participação garantida no referido comitê.
Implicações das legislações do setor saúde na prescrição de medicamentos
por enfermeiro
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O setor saúde, de modo geral, tem sido contemplado com algumas
legislações que incidem sobre a questão da prescrição de medicamentos pelo
enfermeiro, pondo-a reiterada vezes, no centro dos debates.
Dentre essas legislações, a Lei nº 12.842/2013, conhecida como a Lei do Ato
Médico, tramitou por mais de uma década no âmbito legislativo com o objetivo de
regulamentar disposições gerais acerca do exercício da medicina, porém
desconsiderando e infringindo as bases legais das diferentes profissões da saúde,
sobretudo da Enfermagem. Se aprovada, conforme as pretensões originais, tenderia
a ferir a atribuição prescritiva do enfermeiro, à medida que, em seu artigo 4, inciso I,
estabelecia como atividade privativa do médico a formulação do diagnóstico
nosológico e respectiva prescrição terapêutica.29
Travou-se durante anos, pelos médicos e suas classes representantes, uma
luta de classe pelo monopólio profissional, destoando do que se entende por ato
profissional, que é uma ação pautada em legislação regulamentadora de uma
profissão com o intuito de consolidar uma identidade profissional. 30 Desse modo,
percebeu-se uma obstinação da classe médica em aceitar o pleno exercício das
demais profissões, perdurando a centralização médica na saúde, bem como
desconsiderando a evolução do modelo de saúde, o qual pretende ser
interdisciplinar, e não mais, médico-centrado.
O desfecho dessa luta foi a aprovação da lei com vetos no artigo 4, entre
outros, não garantindo aos médicos, privativamente, a formulação de diagnóstico e
prescrição. Para os enfermeiros, os vetos representam a manutenção das ações
preconizadas nos protocolos da ESF e o reconhecimento do espaço das demais
categorias de saúde.31
Outro documento que incorre sobre o ato prescritivo dos enfermeiros é
a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 44, de 26 de outubro de 2010, que
dispõe sobre o controle dos medicamentos à base de antimicrobianos. Nessa
resolução, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina, nos
Artigos 2 e 3, que somente serão dispensados medicamentos tidos como
antimicrobianos mediante receita sob prescrição de profissional devidamente
habilitado,32 não especificando o profissional prescritor.
Na existência dessa indefinição, os Conselhos de Enfermagem exigiram um
posicionamento da Anvisa em relação ao tipo de prescritor dos antimicrobianos. Em
45

resposta, esse órgão publicou a RDC nº 20, de 05 de maio de 2011, que retifica a
primeira resolução definindo em seu Artigo 4, que a prescrição dos medicamentos
antimicrobianos abrangidos nessa resolução deverá ser realizada por profissionais
legalmente habilitados.33 Nesse sentido, a prescrição do enfermeiro atende às
disposições para a aquisição do antimicrobiano já que está habilitado pela Lei do
Exercício Profissional.
Outra Portaria do Ministério da Saúde, nº 184, de 3 de fevereiro de 2011, que
dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), em seu Artigo 27
institui que para a comercialização e a dispensação dos medicamentos e/ou
correlatos no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias devem obrigatoriamente
requerer a prescrição médica incluindo o número de inscrição do médico no CRM,
assinatura e carimbo médico, contrariando o exposto no Artigo 2 da RDC nº 20 que
determina que as farmácias e drogarias privadas, assim como, públicas, a exemplo
das unidades pertencentes ao PFPB, devem dispensar medicamentos mediante
retenção e escrituração de receita nos termos desta resolução.
Assim, com base nesses dispositivos legais, há uma incoerência entre os
documentos da Anvisa e o que regulamenta o PFPB, permitindo um discurso
ministerial divergente e antagônico, assim como uma dicotomia com a legislação
profissional da enfermagem, visto que considera o enfermeiro um profissional
legalmente habilitado para o ato de prescrever medicamentos inseridos nos
programas de saúde pública, no entanto, a mesma prescrição não é aceita em
unidades de farmácias que, por sua vez, são também regulamentadas pelo
Ministério da Saúde.
Nesse sentido, a plena execução das atribuições do enfermeiro é negada, já
que o mesmo não possui autonomia suficiente para garantir a assistência integral ao
usuário, de acordo com alguns documentos do Ministério da Saúde, infringindo
assim, a legislação posta, conduzindo à uma instabilidade da atribuição prescritiva
do enfermeiro dentro do próprio Ministério da Saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: TENDÊNCIAS E DESAFIOS
A prescrição de medicamentos por enfermeiros está legalmente assegurada
desde a regulamentação da profissão, através da Lei do Exercício Profissional de
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Enfermagem. No entanto, 28 anos da criação dessa Lei se passaram e ainda se
assiste

a

discussões

que

questionam

a

legalidade

e

efetivação

dessa

atribuição, contrariando as bases legais da profissão, bem como os documentos
ministeriais, que também reconhecem esse papel de prescritor do enfermeiro.
A tendência é que a questão da prescrição de medicamentos por enfermeiros
ainda

encontre

resistência,

principalmente

da

categoria

médica,

por não

compreender que a prescrição de medicamentos, historicamente pertencente ao
núcleo de atuação da medicina, passa a ser reconhecida como integrante do campo
de atuação de diversos profissionais da saúde, compondo assim, um espaço comum
entre as categorias profissionais, de apoio mútuo no desempenho de suas
atividades.34
Dessa forma, entende-se que essas discussões serão travadas até que a
histórica centralização médica seja superada, permitindo o reconhecimento, por
parte dessa categoria profissional, de que todas as profissões alcancem seu espaço
nesse novo modelo de organização da saúde, no qual a interdisciplinaridade é o
método de trabalho.
Por outro lado, percebe-se um descompromisso do enfermeiro no que se
refere à luta pela legitimação dessa atribuição. Observa-se ainda de um lado, o
desconhecimento da legislação que orienta a profissão, lacuna deixada já no
processo de formação e, de outro, o debate incipiente nos serviços de saúde sobre
essa temática, haja vista a não padronização de atenção à saúde pela equipe
baseada nos protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde.
Assim, é imperativa a mobilização da categoria de enfermeiros para que se
tenha o reconhecimento da sua atribuição prescritiva, conquistada desde sua
regulamentação a qual tem sido considerada como uma das ferramentas de alcance
da autonomia profissional.
Um dos principais desafios é a conquista de novas relações do enfermeiro
com outros profissionais da equipe, usuários e a gestão dos serviços de saúde. A
posição de submissão assumida pela enfermagem ao longo do tempo não favorece
um clima de confiança e respeito, necessários para desenvolver a responsabilidade
da prescrição de medicamentos mesmo diante da prerrogativa do trabalho em
equipe na atenção básica.
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Outro desafio é eliminar a polarização que a prescrição de medicamentos
assume no cotidiano dos enfermeiros visto que alguns se recusam a prescrever ao
passo que outros assumem tal atribuição como função isolada dentro do processo
de trabalho da enfermagem. Embora os medicamentos a serem prescritos estejam
dentro de protocolos previamente definidos, o enfermeiro deve associar a
sistematização da assistência de enfermagem como respaldo científico para
subsidiar a consulta de enfermagem.
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Caracterização

da

prescrição

de

medicamentos

por

enfermeiros

nos

protocolos de Atenção Primária à Saúde
Characterization of prescription medications by nurses in Primary Care Health
protocols
Caracterización de los medicamentos recetados por los enfermeros en los
protocolos de Atención Primaria de Salud
Prescrição de medicamentos por enfermeiros
Resumo: Internacionalmente, o enfermeiro está assumindo maior responsabilidade
no processo de prescrição de medicamentos. No Brasil, esta prescrição é legalizada,
restrita aos protocolos de Atenção Primária à Saúde. Objetivou-se caracterizar o
modelo de prescrição de medicamentos por enfermeiros nos Protocolos de Atenção
Primária à Saúde no Brasil. Realizou-se Análise Documental etnometodológica de
10 protocolos assistenciais publicados entre 2002 e 2011 pelo Ministério da Saúde.
A coleta ocorreu de agosto a dezembro de 2011. Não há exigência de pré-requisitos
na maioria dos protocolos; há possibilidade de diagnóstico pelo enfermeiro na
gravidez, nutrição infantil e doenças sexualmente transmissíveis; observou-se
variados graus de autonomia; amplo grupo de medicamentos prescritos por
enfermeiros. No Brasil, confirma-se uma prática prescritiva sem requisitos,
diversidade de orientações induzindo a multiplicidade de ações que pode afetar a
qualidade da prescrição.
Descritores: Enfermeiro; prescrição de medicamentos; Atenção Primária à Saúde;
protocolos.

Abstract
Abstract: Internationally, the nurse is taking greater responsibility in drug
prescription process. In Brazil, this prescription is legal, restricted to Primary Health
Care protocols. This study aimed to characterize the medication prescription model
by nurses in Primary Care Protocols to Health in Brazil. Was held a
ethnometodological document analysis of 10 clinical protocols published between
2002 and 2011 by the Health Ministry. Data were collected from August to December
2011. There is no prerequisites requirement in most protocols; there is a diagnostic
possibility by nurses during pregnancy, child nutrition and sexually transmitted
diseases; were observed varying autonomy degrees; wide group of drugs prescribed
by nurses. In Brazil confirms a prescriptive practice without requirements and with
guidelines diversity inducing the actions multiplicity that can affect the prescription
quality.
Keywords: Nurse; drugs prescription; Primary Health Care; protocols.
Resumen: Internacionalmente, el enfermero está asumiendo mayor responsabilidad
en el proceso de prescripción de fármacos. En Brasil, esta prescripción es
legalizada, restricta a los protocolos de Atención Primaria a la Salud. Se objetivó
caracterizar el modelo de prescripción de fármacos por enfermeros en los Protocolos
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de Atención Primaria a la Salud en Brasil. Se realizó Análisis Documental
etnometodológico de 10 protocolos asistenciales publicados entre 2002 y 2011 por el
Ministerio de la Salud. La colecta ocurrió de agosto a diciembre de 2011. No hay
exigencia de prerrequisitos en la mayoría de los protocolos; hay posibilidad de
diagnóstico por el enfermero en embarazo, nutrición infantil y enfermedades
sexualmente contagiosas; se observó variados grados de autonomía; amplio grupo
de fármacos prescritos por enfermeros. En Brasil se confirma una práctica
prescriptiva sin requisitos, diversidad de orientaciones induciendo a multiplicidad de
acciones que puede afectar la cualidad de la prescripción.
Descriptores: Enfermero; prescripción de fármacos; Atención Primaria a la Salud;
protocolos.

Introdução
Em muitos países, nas últimas décadas, o papel do enfermeiro na prescrição de
medicamentos vem se ampliando mediante a necessidade de implementação dos
cuidados aos pacientes; extensão do atendimento às comunidades rurais; maior
racionalidade custo-benefício na gestão dos sistemas de saúde, legitimação e
valorização profissional; melhora das relações de trabalho entre profissionais de
saúde e a necessidade de reduzir as cargas de trabalho do pessoal médico1.
A prescrição por enfermeiros pode ocorrer de diversas formas, destacando-se três
modelos: o médico independente ou substituto, o médico semiautônomo ou
complementar, e do protocolo de grupo - ou Patient Group Directions - como é
internacionalmente conhecido2, 3
Entre os países em que a prescrição por enfermeiros já está consolidada estão o
Reino Unido (UK), Suécia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África
do Sul e Irlanda4, 5. No Reino Unido, em particular, a prescrição por enfermeiro tem
sido bem sucedida, comprovando sua eficácia e aceitabilidade6.
Entretanto, em outros países, essa prática não é tão avançada. No Brasil, a
prescrição de medicamentos por enfermeiros é uma prática legalmente instituída no
âmbito dos cuidados primários de saúde, com a anuência do Ministério da Saúde.
A ampliação da cobertura populacional pela Atenção Primária à Saúde (APS) - ou
Atenção Básica, como é conhecida a APS no Brasil - ocorre com a expansão do
Programa Saúde da Família (PSF), para todos os municípios brasileiros e adoção
de protocolos assistenciais denominados de Cadernos de Atenção Básica. Esses
protocolos descrevem as ações e procedimentos que devem ser adotados pelos
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diferentes profissionais envolvidos no processo de intervenção, abordagem de
situações e problemas de saúde, no âmbito de determinado serviço ou instituição7.
Os protocolos assistenciais que subsidiam a prescrição por enfermeiros são comuns
a outros prescritores, como médicos e representam uma motivação externa e
inespecífica à categoria dos enfermeiros. Por ser circunscrita e dispersa nos
protocolos, sua análise possibilita a caracterização do modelo atual de prescrição de
medicamentos por enfermeiros cuja análise, à luz das experiências internacionais
inovadoras, trará contribuições que possam embasar recomendações sobre seu
progresso. O objetivo desse estudo é caracterizar o modelo de prescrição de
medicamentos por enfermeiros nos Protocolos de Atenção Primária à Saúde no
Brasil.
Revisão de Literatura
Embora a prescrição de medicamentos e solicitação de exames por enfermeiros seja
permitida por lei (Lei 7.498/1986)8, no Brasil há forte resistência médica à prescrição
de medicamentos e diagnóstico por outros profissionais. A lei que regulamenta a
profissão médica, que só foi aprovada em 2013 (Lei 12.482)9, causou insatisfação
entre os médicos por não garantir exclusividade na formulação de diagnóstico e
instituição da terapêutica10.
Outros países também são resistentes à prática prescritiva do enfermeiro. No Reino
Unido, houve resistência inicial, mas foi ultrapassada há mais de uma década desde
a sua instituição. Um dos fatores que contribuiu para essa superação foi a união dos
profissionais junto ao seu organismo de classe, a nível nacional, em prol da
introdução da prescrição naquele país para melhorar o atendimento ao paciente e
legitimar as habilidades e conhecimentos dos enfermeiros. Outra medida importante
foi, possivelmente, uma investigação financiada com fundos públicos para fornecer
feedback sobre a sua aceitabilidade, eficácia e segurança11, 12.
No Brasil, ainda que a prescrição por enfermeiro esteja prevista nos protocolos da
APS, na prática, essa atribuição tem sido realizada de forma limitada. Estudo sobre
a assistência pré-natal realizada por enfermeiros em São Paulo revelou que apenas
30,5% (40/131) utilizaram protocolos terapêuticos para tratar infecções em mulheres
grávidas e seus parceiros13. Outros estudos mostraram que os enfermeiros
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demonstram medo e insegurança nas ações prescritivas14 ou que não prescrevem
por temerem reclamações15.
Pode-se elencar algumas razões possíveis para essa situação. A primeira hipótese é
que, em oposição ao recomendado pelo ICN, no Brasil não há exigência de
conhecimento especializado, experiência clínica e registro do prescritor, como prérequisitos à prescrição por enfermeiros. A segunda hipótese é que há evidências de
que os enfermeiros desconhecem a legislação que os autoriza a prescrever bem
como os tipos de medicamentos permitidos nos protocolos16. Além disso, um grande
número de protocolos foi elaborado pelo Ministério da Saúde, de forma centralizada,
com pouca participação ou retrabalho das equipes de saúde locais e há denúncia
sobre a falta de protocolos municipais, e a percepção equivocada relacionada à
existência de restrições por parte do Conselho Regional de Enfermagem17.
No Brasil, não há pesquisas que caracterizem o modelo de prescrição de
medicamentos por enfermeiro na APS, explicita-se a ausência de requisitos e de
debates que subsidiem as discussões para o enfretamento da necessidade de
fortalecer a formação e a autonomia dos enfermeiros, na direção de uma prática
avançada com qualidade, como ocorre nos países desenvolvidos.

MÉTODO
Trata-se de Análise Documental de cunho etnomedológico que apreende os
documentos como uma versão específica da realidade contextual construída com
objetivos específicos18. Os documentos são analisados não como containers de
informação e sim como dispositivos comunicativos19, 20.
Foram selecionados, inicialmente, os trinta e três (33) protocolos denominados de
Cadernos de Atenção Básica de autoria do Ministério da Saúde com acesso público,
com

base

em

análise

preliminar

acerca

da

autenticidade

(primários

e

disponibilizados pelo próprio autor), representatividade (contém informações
necessárias ao estudo do objeto) significação (claro e compreensivo aos atores
envolvidos no contexto)19.
Os critérios de inclusão foram: o ano de publicação, a partir de 2002 e a
vulnerabilidade programática (crianças, mulheres, doenças transmissíveis e
crônicas). Excluíram-se os protocolos sobre promoção, organização do serviço,
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práticas integrativas, saúde bucal, procedimentos clínicos e cirúrgicos e visita
domiciliar. O tamanho amostral foi de dez (10) protocolos pelo alcance do grau de
saturação ou esgotamento das informações possíveis para responder a pergunta de
pesquisa20. Os documentos analisados estão identificados no Quadro I e foram
acessados entre agosto a outubro de 2011, no portal do Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde - http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php/. O
contexto da prescrição com justificativa, objetivos/metas e público alvo foi destacado
da seção de apresentação dos documentos. O roteiro de coleta utilizou as
categorias do modelo teórico21 aplicado ao corpo dos documentos analisados com
base no International Council of Nurses22.
O roteiro foi enviado por correio eletrônico, entre outubro e novembro de 2011 a
cada um dos 5 juízes ou especialistas - pesquisadores com produção intelectual,
identificados por autoria de artigos em inglês ou português sobre a temática nos
últimos 5 anos. Todos os itens tiveram um Índice de Concordância Interavalaidores IRA (interrater agreement) de 100% quanto à representatividade e clareza dos itens
em relação ao conteúdo estudado.
O uso de documentos de domínio público dispensou a necessidade de aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
Procedeu-se à Análise Qualitativa de Conteúdo seguindo o processo de análise de
texto em

seis

etapas orientadas

por

Mayring23.

Na primeira

etapa, foram

selecionados os trechos relevantes nos documentos que correspondessem à
questão de pesquisa. Na segunda, analisou-se a situação de coleta de dados e
constatou-se que os documentos foram originados no MS. Na terceira, verificou-se a
caracterização formal do documento e constatou-se tratar-se da Série Cadernos de
Atenção Básica. Na quarta etapa, definiu-se a direção da análise localizando, nos
protocolos, os conteúdos relacionados às atribuições de prescrição. Na quinta etapa,
determinou-se como técnica analítica a Síntese da Análise de Conteúdo realizada
em dois momentos: (a) primeira redução, em que trechos e paráfrases pouco
relevantes são omitidos, e (b) segunda redução, em que as paráfrases similares são
agrupadas e sintetizadas. Na última etapa, escolheu-se como unidade analítica tanto
de “unidades de codificação” representadas pela palavra “prescrição”, quanto pela
“unidade de contexto” ou trechos explicativos de como acontecia a prescrição de
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medicamentos. Para cada Caderno de Atenção Básica, foi utilizado um código de
referência na pesquisa para a identificação desses, nos resultados.
RESULTADOS
Cadernos de Atenção Básica analisados
Os protocolos analisados estão descritos no Quadro 1.
Objeto do
cuidado

Crianças em
situação
de
vulnerabilidad
e

Mulheres em
situação
de
vulnerabilidad
e

Doenças
Crônicas Não
Transmissívei
s

Nome do Documento

Data de
publicaç
ão

Localizador

Protocolo de doenças
prevalentes na infância

2003

Protocolos de Nutrição
Infantil,
Aleitamento
Materno e Alimentação
Complementar
Protocolo de Pré-Natal e
Puerpério

2009

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/p
ublicacoes/AIDPI_modulo_1.pdf
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Pré-requisitos à prescrição de medicamentos por enfermeiros
Na maioria dos protocolos analisados, não se observa a existência de pré-requisitos
para a prática prescricional dos enfermeiros, sendo esta permitida ao enfermeiro que
tenha concluído a graduação em enfermagem.
Apenas o protocolo de Doenças prevalentes da infância e o protocolo de
Enfermagem para Tuberculose referem algum tipo de exigência de capacitação. O
primeiro recomenda capacitação de oito dias de aulas teóricas e práticas. O outro
indica que o enfermeiro seja capacitado, mas não especifica a duração nem o
formato da capacitação.
O curso de AIDPI para capacitar o profissional do nível operacional
[profissional de nível superior] é realizado em oito dias, com um
componente maior em atividades práticas. (CAB/CR/01, p. 23).
O enfermeiro capacitado nas ações de controle da tuberculose deve
identificar informações clínicas, epidemiológicos e sociais dos suspeitos
da enfermidade e tomar providências para o esclarecimento do
diagnóstico. (CAB/TB/01, p. 36).
Em nenhum dos protocolos observa-se a exigência de experiência clínica como
condição para a prescrição de medicamentos.
Possibilidades de realização de diagnóstico clínico
Há distintas situações quanto à realização de diagnóstico clínico. Há a possibilidade
de diagnóstico pelo enfermeiro nos protocolos de Nutrição Infantil para identificar e
tratar os problemas relacionados à amamentação; no protocolo do Pré-Natal, faz-se
o diagnóstico da gravidez e das intercorrências clínicas mais frequentes e no
protocolo HIV e outras DST o diagnóstico é de presunção das principais síndromes.
Após a confirmação da gravidez em consulta médica ou de enfermagem,
dá-se início ao acompanhamento da gestante [p. 21]. ... Cabe ao
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profissional de saúde a correta interpretação e a devida orientação à
mulher, sem a banalização de suas queixas [p. 75]. ...O diagnóstico
pode ser clínico e os achados mais comuns são.[...]. (CAB/UM/01, p.
77).
A anamnese e o exame físico do(a) paciente constituem-se nos
principais elementos diagnósticos das DST, mesmo quando disponíveis
os recursos de laboratório. O profissional de saúde, conhecendo os
principais aspectos anatômicos e funcionais, tanto do organismo
masculino quanto do feminino, poderá associar os dados da anamnese e
fazer um diagnóstico de presunção das principais síndromes
(abordagem sindrômica). (CAB/DST/01, p. 45).

Nos protocolos de Hipertensão, Diabetes, Hanseníase, Tuberculose e Câncer de
Colo do Útero e Mama o diagnóstico clínico é feito, exclusivamente, pelo médico,
visto que não está presente nas de atribuições do enfermeiro.
Em relação à Tuberculose há uma particularidade, visto que, em um protocolo, não é
possível ao enfermeiro realizar o diagnóstico, entretanto no Protocolo de
Enfermagem para Tuberculose o diagnóstico está implícito nas atribuições desse
profissional.
É função do enfermeiro do programa de controle da tuberculose
organizar e cumprir as recomendações do Ministério da Saúde e,
segundo a Portaria da Atenção Básica nº 648, de 28 de março de 2006
(BRASIL, 2006a), o diagnóstico de tuberculose nos serviços de saúde
está implícito nas atribuições desse profissional [...]. (CAB/TB/01, p. 36).
De forma peculiar, observa-se que no protocolo de Doenças prevalentes na infância
não há a etapa do diagnóstico, uma vez que seu objetivo é identificar sinais clínicos
e fazer uma triagem rápida para a atenção necessária e prescrição aos seguintes
agravos: desnutrição, doenças diarreicas, infecções respiratórias agudas, malária,
entre outros.
O objetivo da estratégia AIDPI não é estabelecer um diagnóstico
específico de uma determinada doença, mas identificar sinais clínicos
que permitam a avaliação e classificação adequada do quadro e fazer
uma triagem rápida quanto a natureza da atenção requerida pela criança
[...] (CAB/CR/01, p. 05).
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Níveis de autonomia do enfermeiro para a prescrição de medicamentos
Há distintos níveis de autonomia do enfermeiro para a prescrição de medicamentos,
sendo observados três subtipos: o primeiro subtipo é com dependência do
diagnóstico e prescrição médica inicial. Nesse caso, compete ao médico à decisão
terapêutica definindo o início do tratamento, como é observado nos protocolos de
Hipertensão, Diabetes, Câncer de Colo e de Mama. O enfermeiro faz o
acompanhamento dos usuários, e nas consultas subsequentes deve manter a
mesma prescrição médica.
Atribuições do enfermeiro: [...] 2. Realizar consulta de enfermagem,
abordando fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e
possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao
médico, quando necessário; (CAB/HAS/01, p. 40-41).
No segundo subtipo de autonomia, a dependência é apenas do diagnóstico médico,
que pode ser encontrado no protocolo de Tuberculose, onde, na ausência do
médico, o enfermeiro poderá instituir o tratamento e agendar posteriormente a
consulta médica.
Se o serviço tiver médico, encaminhar o paciente imediatamente para a
consulta; caso contrário, o enfermeiro inicia o tratamento e agenda a
consulta para o médico. (CAD/TB/01, p. 81).

O terceiro subtipo de autonomia é sem dependência do diagnóstico e prescrição
médica. Nos protocolos de Nutrição Infantil, protocolo de Doenças prevalentes na
infância, Pré-Natal e DST/Aids o enfermeiro atua de modo semelhante ao médico
por integrar a equipe de APS.
Os profissionais de saúde têm um papel importante na prevenção e no
manejo dessas dificuldades. [...]1.9.6.1 Manejo: O tratamento
inicialmente é local, com Nistatina, Clotrimazol, Miconazol ou
Cetoconazol tópicos por duas semanas. (CAB/CR/02, p. 43).
Nas situações de emese persistente, o profissional de saúde deve
prescrever drogas antieméticas, por via oral ou intravenosa, além de
hidratação. (CAB/UM/01, p. 89).
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Compartilhamento e distinção entre os profissionais de saúde nas situações
de prescrição de medicamentos
Em alguns protocolos, as atribuições são comuns aos profissionais da equipe de
saúde e em outros há atribuições distintas para médicos e enfermeiros. Observou-se
que nos protocolos de Nutrição Infantil, protocolo de Doenças prevalentes na
infância, HIV/Aids, hepatites e outras DST e Pré-natal as atribuições de prescrição
são comuns aos enfermeiros e médicos.
O objetivo desse atendimento é tentar prover na primeira
consulta o diagnóstico, o tratamento e o aconselhamento
adequados [...] Seguindo os passos dos fluxogramas, o
profissional estará habilitado a: 1. Fazer o diagnóstico
sindrômico.
2.
Iniciar
o
tratamento
imediatamente.
(CAB/DST/01, p. 44).
Para os protocolos de Tuberculose, Hanseníase, Diabetes, Hipertensão e Câncer de
Colo de Útero e Mama as atribuições são descritas de modo específico para cada
profissional sendo a prescrição exclusiva do médico. Nos protocolos de Hipertensão
e Diabetes, a participação do enfermeiro no tratamento medicamentoso é de forma
colaborativa, restrita à manutenção do medicamento após a prescrição médica
inicial.

Atribuições do enfermeiro: [...] 9. Repetir a medicação de indivíduos
controlados e sem intercorrências. (CAB/DIA/01, p. 47).

Grupos de medicamentos prescritos por enfermeiros
Nos protocolos nos quais há dependência de prescrição médica inicial, tais como os
Protocolos de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose e Hanseníase o enfermeiro pode
realizar

a

prescrição

subsequentes

dos

seguintes

grupos

medicamentos:

antituberculosos, anti-hansenianos, anti-hipertensivos, antiglicemiantes.
Para os protocolos em que a prescrição não depende do diagnóstico médico, os
grupos de medicamentos que podem ser prescritos pelos enfermeiros são:
antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antiparasitários, broncodilatadores, vitaminas
62

e sais minerais para o grupo infantil, antibióticos, antifúngicos, anti-inflamatórios não
esteróides, anti-helmínticos, antiparasitários, antimicóticos e sulfas, como se
exemplifica abaixo.
CLAMÍDIA - Azitromicina 1 g, VO, em dose única; ou Doxiciclina 100 mg,
VO, de 12/12 horas, durante 7 dias (contraindicado para gestantes,
nutrizes
e
crianças menores
de
10
anos).
Eritromicina
(estearato/estolato) 500 mg, VO, de 6/6 horas, durante 7 dias.
(CAB/DST/01, p. 55).

Discussão
No tocante aos pré-requisitos à prescrição do enfermeiro, a maioria dos protocolos
está de acordo com a legislação do exercício profissional da enfermagem que não
prevê exigência de conhecimento especializado ou experiência clínica prévia. Os
protocolos de Doenças prevalentes na infância e Enfermagem para Tuberculose, se
alinham mais à proposta internacional por exigir capacitação prévia, entretanto não
atende o preconizado pelo ICN, que é o grau de mestre ou equivalente

22.

Um

estudo realizado nos estados da Bahia e Ceará sobre os protocolo de doenças da
infância mostrou que, depois de treinado, o desempenho do enfermeiro foi tão bom
ou melhor que o do médico24.
Nos demais protocolos, a não exigência de capacitação específica pode estar
conduzindo a diferenciadas atuações do enfermeiro na prescrição de medicamentos
mesmo em situações protocoladas. A inserção do enfermeiro nos serviços de saúde
sem capacitação e sem experiência clínica pode levar a problemas na qualidade da
prescrição de medicamentos.
Não há registro específico no Conselho de Enfermagem para aqueles que são
prescritores. Por outro lado, sabe-se da existência de 38.595 enfermeiros
cadastrados no Ministério da Saúde e vinculados à ESF25, que são prescritores
potenciais. Ignora-se a existência de acompanhamento desses profissionais, sua
adesão ou não a essa atribuição, suas necessidades e possíveis dificuldades.
Quanto à possibilidade de realização de diagnóstico clínico, há situações distintas.
Nos protocolos de Nutrição Infantil, protocolo de doenças prevalentes na infância,
DST/AIDS e Pré-Natal, o diagnóstico pode ser dado pelo enfermeiro. Mesmo
63

seguindo o protocolo, pode representar maior independência em relação ao
profissional médico. Entretanto, alguns enfermeiros aparentam não estar cientes
dessa independência. Um estudo realizado em Natal-RN, sobre o acompanhamento
de gestantes com sífilis revelou que apenas 6 dos 30 enfermeiros investigados
instituíam tratamento medicamentoso para usuárias diagnosticadas. Os demais
profissionais alegavam não tratar por ser um procedimento médico, pela inexistência
de protocolos municipais, por restrições dos Conselhos de Enfermagem e por
insegurança17. Entretanto, não há restrições para a prescrição por parte desses
Conselhos.
Nos protocolos de Hipertensão, Diabetes, Hanseníase, Tuberculose onde a
prescrição é dependente do diagnóstico das doenças, núcleo duro da medicina,
esse diagnóstico permanece reservado ao médico. Compete ao enfermeiro o
seguimento do tratamento medicamentoso, a orientação aos usuários, a verificação
de reações adversas e interações medicamentosas. A exceção para que o
enfermeiro possa instituir o tratamento de Tuberculose na ausência do médico, pode
ser justificada pelo preconceito, discriminação e exclusão social que envolve os
portadores da doença, além do longo período de tratamento e alta taxa de
abandono.
As orientações distintas quanto ao papel do enfermeiro na Tuberculose podem gerar
dúvidas, visto que um protocolo recomenda o diagnóstico e início do tratamento
como exclusivo do médico, ao passo que o outro faculta ao enfermeiro o diagnóstico
e prescrição de medicamentos.
Os subtipos de autonomia presentes nos protocolos revelam o menor ou maior grau
de dependência do médico e consequentemente autonomia do enfermeiro. A forma
diferenciada dessa autonomia pode conduzir o profissional à dúvidas e pode
acarretar em práticas prescritivas limitadas ou discricionárias, tornando-se pouco
seguras aos enfermeiros e usuários.
Quanto ao compartilhamento ou distinção das situações de prescrição nos
protocolos, observou-se que, naqueles em que há distinção das atribuições, o
diagnóstico da doença é reservado ao médico, como aludido anteriormente. Quando
há atribuições comuns aos profissionais de saúde garante-se maior autonomia do
enfermeiro no trabalho em equipe. Essa diferenciação nas atribuições parece estar
relacionada às distintas situações de saúde. No caso do protocolo de Doenças da
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Infância, a estratégia pode promover rápida e significativa redução da mortalidade
infantil, configurando-se o melhor custo/benefício26.
Observou-se um grande número de classes de medicamentos que podem ser
solicitados por enfermeiros, o que pode indicar que o governo brasileiro, por meio do
Ministério da Saúde, tem interesse em manter essa atribuição. A reafirmação da
prescrição de medicamentos por enfermeiros na atual Portaria Nacional de Atenção
Básica e a garantia de que a prescrição de medicamentos não seja privativa do
profissional médico tornam o governo brasileiro um aliado importante na
manutenção do enfermeiro como prescritor.
Mas, se por um lado, pode-se afirmar que o governo brasileiro induz a prescrição de
medicamentos por enfermeiros por meio dos protocolos, por outro lado, não introduz
medidas de governança e apoio para a sua implementação nos sistemas de saúde
local. Portanto, não basta normatizar a prescrição, é preciso construir estratégias de
maior divulgação, qualificação e acompanhamento de enfermeiros prescritores.
Conclusão
No Brasil, confirma-se uma prática prescritiva quase sem requisitos. O diagnóstico
por enfermeiros é possível em algumas situações, entretanto, na sua maioria
permite resguardar o diagnóstico e a instituição da terapêutica ao médico.
Os distintos níveis de autonomia do enfermeiro estão relacionados ao grau de
dependência do médico. Desse modo, as atribuições de prescrição ora são
compartilhadas, ora são distintas, ainda assim, considera-se que, os protocolos
garantem algum espaço de prescrição, antes privativo ao médico, inserindo o
enfermeiro como prescritor legitimado. Isso pode ser constatado pela variedade de
grupos de medicamentos que o enfermeiro pode prescrever.
No conjunto de protocolos, há uma diversidade de orientações à prática prescritiva
do enfermeiro, com variação para uma mesma situação, como é o caso da
tuberculose. Essa pouca padronização pode ter um efeito sobre a qualidade da
prescrição por esse profissional por conduzir a uma multiplicidade de ações.
Recomenda-se que a ocupação desse espaço pelo enfermeiro deve ser
acompanhada de uma reordenação na formação para a qualificação da prática
prescritiva. A responsabilidade de formação deve ser das Instituições de Ensino
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Superior, dos Conselhos de Enfermagem e do próprio enfermeiro que deve
responsabilizar-se por seus atos no exercício da sua profissão, como o que ocorre
em alguns países onde essa prática é bem sucedida.
Convém esclarecer que esse estudo não tem a intenção de fazer apologia à
medicalização da assistência, visto que tomada de forma isolada, essa atribuição
pode contribuir para a reprodução do modelo biomédico. Nesse sentido, são
importantes as estratégias de desmedicalização com vistas a uma abordagem mais
humanística da atenção à saúde.
Por ser um estudo exploratório frente à escassez do conhecimento, de necessidade
de oferta de serviços de saúde por equipes das quais o enfermeiro tem participação
ativa, sugerem-se estudos avaliativos sobre a qualidade da prescrição de
medicamentos que vem sendo realizada pelos enfermeiros.
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THE GAP BETWEEN TRAINING FOR AND THE PRACTICE OF PRESCRIBING
DRUGS BY NURSES IN PRIMARY HEALTH CARE: A CASE STUDY IN BRAZIL
Abstract
Background
In many countries, the inclusion of nurses as prescribers is considered to be an
advanced practice. In Brazil, such prescriptions are legally regulated and restricted to
Primary Health Care protocols. The presence of prescribing nurses has provoked a
debate among medical and nursing corporations. However, there are few studies
examining the qualifications, protocols and in-service training that are aimed at
prescribing nurses in Primary Health Care.
Objective
We sought to investigate possible gaps between the education, qualifications, selfassessments and practice of the prescribing of medicine in Primary Health Care from
the nurse´s perspective.
Design
This investigation is a case study with a qualitative approach.
Setting
This research occurred in a Brazilian municipality with 84.04% Family Health
Strategy coverage and 400,002 inhabitants in the northeast of Brazil.
Participants
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The participants were an intentional sample of 37 nurses in primary health care who
were linked to the Family Health Strategy.
Methods
The study was conducted between August and November 2011 with four focus
groups and a script validated by Delphi technique and a pilot study. This study
addressed the qualifications for the prescription of medication, the sufficiency of the
Ministry of Health protocols and self-assessments of the ability to prescribe. Bardin´s
qualitative analysis was applied.
Results
Of the 37 participants, 97.3% were female, 54% had graduated less than 10 years
ago, 27% had graduated between 10 and 20 years ago, 16.2% had graduated more
than 20 years ago, and 83.8% had graduated with a specialisation in Public Health.
All nurses reported having received insufficient training in the discipline of
pharmacology to qualify them for prescriptive practice. The nurses emphasised the
need for post-graduation training, the importance of clinical experience, and the lack
of discussions and training. Only a small number of nurses self-assessed themselves
as competent in prescribing drugs, and the others revealed fears of causing adverse
reactions to medication.
Conclusions
There are gaps in the education, training, and daily demands of the prescription of
medication by nurses in primary health care. It is suggested that prescription
practices should be incorporated into undergraduate studies and continuing
education in health services.
Keywords: nursing; qualification; prescription of medication; Primary Health Care.

INTRODUCTION
Currently, there is a worldwide trend toward the expansion of the functions of
nurses, particularly in Primary Health Care (PHC). According to the International
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Council of Nurses (ICN), among the new functions of nurses is the prescription of
medications that require nurses to have the prerequisites of advanced practice with
specific knowledge, clinical experience and a prescriber registration (ICN, 2011).
Since 1960, nurses have written prescriptions, particularly in PHC, in the UK,
Sweden, the USA, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Ireland, Portugal,
Botswana, Kenya, and other countries (Kroezen et al., 2011, Buchan et al., 2013).
In Brazil, the prescription of medication is regulated by the Professional
Nursing Exercise Law, No 7498/1986 (Brazil, 1986) and is exclusive to PHC
protocols. PHC is considered a priority passage in the order of the care network, and
in the Family Health Strategy (FHS), its main strategy is to consolidate a care model
that is centred on care by multidisciplinary teams (i.e., doctors, nurses, nursing
assistants and community health agents) clientele ascription, integration promotion,
prevention and health care. According to the Ministry of Health (MH), FHS covers
61% of the population (MH, 2014) in the north in terms of team practice and
protocols. Even where legalised, as delimited by the Ministry of Health through the
protocols, the prescription of medication by nurses occurs in a context of resistance
from the medical category although the prescription of medication is not exclusive to
the category after the approval of the Law 12,482 of 2013, which regulates the
practice of medicine in the country (Official Gazette, 2013).
Questions related to the qualifications required for prescription have scarcely
been studied at the international and national levels despite contextual differences. In
the last five years, the international studies of Muse and McGrath (2010), Meechan
Mason and Catling (2011), Overbosch et al (2012), Aselton (2013), Boreham et al.
(2013) and Khanal et al. (2013) can be highlighted. In Brazil, there have been no
studies that have addressed the qualifications required prescription over the same
period.

BACKGROUND
There is an international consensus that to prescribe medications, nurses
must have specific training (ICN, 2011). In many countries, there are variable
requirements for the qualifications for providing prescriptions that range from basic
training for a month in the UK, which is a pioneer in the definition of prerequisites, to
postgraduate courses in the United States, Australia and New Zealand, where in
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addition to master’s level work, a specific course in pharmacology is required (CGE,
2006, Sodha et al., 2011). The study by Pulcini et al. (2010) revealed that 22 (71%)
of the 32 countries studied offer training for nurses at the stricto sensu level.
The guidelines for the training of nurses in Brazil are provided in the National
Curriculum Guidelines for graduate nursing (NCG/ ENF), which were established in
2001 (NCG/ENF, 2001) and represent a legal, ethical and political framework for
nursing education. The NCG/ENF do not mention the prescription of medication, but
it is known that the essential elements include biological and social bases that
include a curricular component of pharmacology and the fundamentals of assistance
and nursing education. This practice is based on clinical reasoning and follows
internationally established standards based on ethical, aesthetic, empirical, personal
and sociopolitical knowledge (Persegona, 2009).
Oguisso and Freitas (2007) highlighted the need for the qualification of nurses
for this assignment. Ximenes Neto et al. (2007) emphasised the need to strengthen
disciplines, such as pharmacology, and other related disciplines, such as ethics and
ethical codes, and to implement permanent education in health services.
Given the questions regarding the adequacy of qualifications for the
prescription of medication, the aim of this work was to investigate possible gaps in
education, training, self-assessment and practice related to the prescription of
medication in primary health care from the nursing perspective.
METHODS
Nature of the study
This report presents a case study that was performed from the perspective of
Yin (2005), which allows for the exploration, description and explanation of a
contemporary phenomenon (i.e., the prescription of medications by nurses) in a
context (i.e., Primary Health Care in Brazil) in which the researcher has little control
and requires the personal involvement of the researcher in the study while allowing
for a qualitative approach among other approaches.
Context
The research was performed from August to November 2011 in Campina
Grande, Paraíba. This municipality is located in northeastern Brazil and has 400,002
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inhabitants (IBGE, 2013) and 92 Family Health Teams with an 84.04% population
coverage (MH, 2013). This municipality is representative of the large municipalities
with expanded Family Health and offers undergraduate degrees in nursing that allow
nurses to work in PHC.
Population and sample
The sample was an intentional sample of 37 nurses with the connecting factor
of Family Health teams. The size was determined by theoretical saturation, which
was defined as the non-appearance of new units of analysis or possible information
to answer the research question (Guba and Lincoln, 1994). The subjects were from
different health teams and were contacted in their workplaces and provided with
explicit descriptions of the objectives, and all subjects provided written informed
consent.
Data collection and measurement instruments
The relevant categories of the study were training mechanisms for the
prescription of medication. The Ministry of Health manuals were used as references
for prescription and the self-assessment of the ability to prescribe.
The following procedure and applicable validation steps were followed: initially,
based on the literature, the potential aspects of interventions seeking to improve the
education and training related to prescription were selected; and the second step
aimed to test the scientific validity of the representations and clarities of the
instrument items using the Delphi consensus technique (Jones and Hunter, 2005)
with a group of 20 experts composed of professionals and nursing education
researchers from various regions of Brazil who received, via electronic means, the
matrix of the script-based categories. There were two rounds in which each expert
individually and anonymously assigned grades from 0-10.
Finally, averages were calculated to assess the related importance and
standard deviations (SD) and thus to ascertain the degree of consensus between the
opinions of experts regarding the presented criteria. To test its applicability, the
instrument underwent a pilot test in November 2010 in a city similar that in which the
research was conducted that involved ten nurses. Slight modifications in the
questions were made after the pilot test.
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The collection technique involved a focus group that provided communication
between the members of a particular group and was based on a stimulation of
interactions by a researcher (Kitzinger, 2009). Four (4) focus groups were conducted
outside the workplace between the months of August and December of 2011. The
groups were identified as FG1, FG2, FG3 and FG4 and averaged 9 participants per
group. The team included two observers and a rapporteur who had previously been
trained. Audio recordings of the statements were made, and the average duration
was 1.5 hours for a total of 6 hours that were fully transcribed. The themes provided
for group motivation were the following: participation in training and/or qualification,
implementation of PHC protocols for prescriptive practice, and self-evaluation in
terms of being capable or incapable of prescribing medication.
Data analysis
Qualitative analyses were made through the following steps: (a) pre-analysis,
which began with the initial reading of the material followed by the choice of
documents to constitute the corpus based on the rules of completeness,
representativeness and relevance; (b) exploration of the material consisting of the
coding and decomposition according to the previously listed categories; and (c)
treatment of the results using the fragments of speeches from the interviewed groups
as the units of analysis interviewed based on inferences and interpretations based on
the theoretical framework (Bardin, 2012).
Ethical aspects
The study was approved by the Research Ethics Committee of the State
University of Paraíba (protocol 2813.0.000.133-10) in June 2010.
RESULTS
Among all of the participants, 36 are female, and 1 was male. Eighteen were
between 30 and 40 years old, 10 were below 30, 7 were between 40 and 50, and 2
were over 50 years old. Thirty-three (89.1%) professionals lived in the city, and 4
(10.9%) did not. Of all of the participants, 20 (54%) completed their academic
qualification fewer than 10 years ago, 10 (27%) completed them between 10 and 20
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years ago, 6 (16.2%) completed them more than 20 years ago, and 1 (2.7%) did not
provide information about the year of completion.
The results also revealed that 36 (97.3%) of the nurses had made progress regarding
their level of expertise. Most of the nurses had more than one specialty, and 31
(83.8%) were experts in the fields of public health or family health. Regarding
qualifications, only 13 (35%) of the nurses had participated in a specific course.
Qualification mechanisms for the prescription of medication
When reporting on the qualifications in the undergraduate course, a
consensus among the in the groups arose regarding the absence of specific content
in undergraduate courses in nursing as illustrated in the following quote:
"College is a drop in an ocean of information that appears to us after
qualification. So really, what we get is the minimal information for the
implementation of prescriptions in the health units. "(FG4)
The curricular component of pharmacology was suggested by all groups
as an item that could solve the problems related to the qualifications for writing
prescriptions; however, the same was not true for subsidising the prescriptive
practice as illustrated by the following quote:
"I do not feel, as a nurse, properly qualified. The pharmacology we saw in our
academic training has supplied the qualifications for our need to prescribe
medication" (FG 3)
One respondent group stressed the need for a graduate degree in
pharmacology.
"So I think we should be very prudent about it because what we know
[pharmacology], in my understanding, is related to the experience, but the
scientific part, the solid part, we do not have enough knowledge, unless we go
to a graduate degree in pharmacology, biochemistry."(FG4)
Another qualification path mentioned corresponded to the skills promoted
within the health system that are based on protocols as illustrated in the following
comment:
"[...] Only when I entered the health workplace through the CHAP [Community
Health Agents Program], the FHP [Family Health Program] was when I had
notions of the prescription requirements under the programs ... when we had
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the training [...] very good, but not everyone had the privilege of
participating."(FG1)
Also as a training facility, the interviewed professionals stressed their
professional experience as indicated by the following:
"For the experience and practice, like many here! The practice of symptoms, if
the patient is allergic, clinical (...) finally the knowledge acquired during the
experience". (FG2).
It is observed that, even when in a protocolled situation, the nurses relied on
other factors in the decision making process regarding the prescription of medication.
Discussions and exchanges of experiences among the nursing professionals
was identified as a means of acquiring knowledge as illustrated by the following
report:
"When I got here I spent time in the unit ... [another nurse] three months, and I
was learning, for example, prenatal, that we must prescribe folic acid and then
there was research in the Ministry to see how we learn, but at the university, I
did not learn how to prescribe medication."(FG1)
The manuals of the Ministry of Health as references for the prescription of
medications
When asked whether the protocols contained in the MH manuals for PHC
provided an instrument for prescriptive practice, most of the participants considered
the manuals to facilitate the prescription activities.
"For example, in prenatal care, we have the book there [protocol]. Then, at the
end of the book it says that if the woman is feeling this or that, we have that
medication available from the Ministry of Health. So, for this symptom, there is that
medication there. You have to prescribe those exams. So in that sense, it's easy,
because we're seeing them there." (FG 3)
One of the groups followed the prescription protocols only partially and thus
stated:
"I follow the IMCI [Attention to Childhood Illnesses] in childcare service when
the mother has a complaint, then I prescribed the same IMCI, then over time you will
realise that the IMCI prescriptions are very exaggerated. I think the Ministry of
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Health adopts some war measures (...) now I just stay with the three IMCI antibiotics,
but I do not follow those standards anymore." FG4.
There was unanimity regarding the statement that the care protocols
generated insecurity because they are not discussed in the framework of health
services. The nurses revealed the need to receive training for prescribing medication
in the following statement:
"Even though the protocol is formalised by the Ministry of Health, we have this
insecurity. These loose conversations do not officially come to us; that is, they are
not discussed here [...], and also have to have the logic to enable professionals.
Professionals wanting to be trained in order to prescribe, I think we´re a long way off,
and I think that nursing should be stricter in this sense." (FG 1)
The need for health municipal management support for training to occur was
indicated.
"Today, as a professional, I think we have to study the protocol more, which
has the best access and also training. Management has to invest in training, and
then you have to have the support of the management ..." (FG 2)
Self-assessment of the ability to prescribe
Regarding the self-assessment of capacity limitations, all groups exhibited
could be categorised into two different situations. Some respondents said that they
were fully prepared for writing prescriptions.
"I have this ability regardless of the protocols." "[...] Why do I have no ability to
prescribe if I have the same ability to understand pharmacology, which is what the
substance does to the body?" [...] "But to answer the question regarding our capacity,
if we feel ready, I think so. The doctor may also find himself prepared just because
he is a doctor". (FG 4)
Those who expressed that they felt prepared considered themselves capable
by virtue of having a degree in nursing and recognised themselves as prescribers
equal to other prescribers. However, other respondents felt only partially trained and
experienced restrictions related to some groups of medication.
"Not all programs, not everything in the pharmacy because the pharmacy is
comprehensive, not all programs, but in some I feel capable, especially when it
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comes to the syndrome approach within the nursing consultation within the
cytological examination". (FG 1)
Fear of adverse reactions to medication and prescription accountability were
also highlighted as illustrated in the following quote:
"That's tricky, because I do not prescribe antibiotics ... because of possible
adverse reactions. The post-prescribing I think is more complicated. Only prescribe
the basics”. "In an adverse situation, if prescribed by the doctor [they´ll say], it was
the medication that has gone bad. A reaction to a medication prescribed by the nurse
[they´ll say], the nurse was wrong." (FG2)
Given the concern about the adverse reactions exhibited by the nurses, it is
important to note that the medication to be used in such cases is not foreseen in the
PHC protocols.
DISCUSSION
In this study, we proposed an investigation of the possible gaps in education,
training, self-assessment and the practice of the prescribing of medications following
protocols in primary health care. Regarding the gaps, we identified a failure at the
undergraduate level particularly in the pharmacology component of the curriculum.
Even when provided in the NCG/ENF, no minimum workload definition or content of
discrimination was provided. The interviewed professionals valued training and
emphasised the need for investment by the municipal management. However,
regarding the filing of prescriptions, in some cases, the respondent nurses made
decisions regarding prescriptions based on their own knowledge despite claiming to
have adopted the prescription protocols.
There is a relationship between knowledge in pharmacology and the
prescription of medications. In Brazil, Ximenes Neto et al. (2007) indicated the need
to strengthen this discipline in undergraduate courses while keeping in mind the
allocation of prescriptions. This relationship has been also confirmed in the
international context because the National Center for Prescription (NCP) in the UK
(2012) includes clinical and pharmacological knowledge among the areas of good
prescription. In these countries and in Spain, the inadequacy of the pharmacological
knowledge of nurses for prescribing medication has been affirmed in several studies
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both in terms of university education and in the development of the profession (Latter
et al., 2007; Romero-Collado 2011).
There are not studies that have reported on postgraduate courses related to
writing prescriptions in Brazil. However, training for writing prescriptions at the
graduate level is available in such countries as Canada, Pakistan, Hong Kong and
the Netherlands (Pulcini et al., 2010). In the UK, the educational preparation of 26
days with 12 days of supervised practice offered to nurses with a minimum of three
years’ experience is satisfactory (Latter et al., 2010). Similar results were found in
Scotland (Boreham et al., 2013)
Training was valued by the interviewed professionals as a means of ensuring
safety and competence. Despite the PHC protocols that are intended to promote the
skills of working professionals, there are no studies that have analysed the supply
and distribution of these protocols in the cities of Brazil. In other countries, this
responsibility rests with the national health systems, such as the British National
System, which qualified more than 20,000 nurses who are responsible for writing
prescriptions (González et al., 2011).
The professional experience was referred to as a learning tool and a basis for
action as required by the NCG/ENF, which recommends continuous learning for
professionals both in terms of training and practice (NCG, 2001).
Regarding the use of the protocols as reference for the writing of
prescriptions, the ease of adopting the protocol was observed to be associated with
the uniformity and standardisation of nursing care in filed situations. Rycroft-Malone
et al. (2008) warned that, if the protocols conform to standard model, then the
practice is not as predictable and simple. These authors investigated the effects of
protocols on the decision making of health professionals and found that nurses use
the protocols in an irregular manner that is influenced by personal, professional and
contextual factors. However, the protocols still facilitate anamnesis, diagnosis, and
decision-making and influence the medication to be prescribed (Ataka and Oliveira,
2007).
Despite their claims that they had adopted the prescription protocols, in some
cases, the respondent nurses made prescription decisions based on their own
knowledge. Clinical reasoning should guide all actions and nursing decisions (Cerullo
and Cruz, 2010); however, with rare exceptions, the protocols superficially describe
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the duties of nursing and do not contain detailed information about the prescription of
medications (Passos, 2011).
The nurses in this study highlighted the need for the support of municipal
management in the provision of training for writing prescriptions. It is the
responsibility of the Regional Standing Committees of Integration Teaching-Service
(MH, 2007) to assess the need for the training and development of health
professionals working in UHS.
In the UK, up to 95% of prescribing nurses remain in self-directed professional
development. In this country, the position of the Department of Health (DH) regarding
prescribing nurses both independent and complementary is that they must be
responsible for their clinical and professional development and keep current with the
best clinical evidence and the use of appropriate medications (Latter et al., 2007).
The self-assessments of prescriptive capacities revealed that some of the
nurses felt qualified. Similar results have come from analysis of the perceptions of
nurses about prescriptive practices (Vasconcelos and Araújo, 2013). A study of travel
health nurses in the Netherlands revealed that 77% of the respondents perceived
themselves as competent in writing prescriptions. However, 99% of these
respondents exhibited one or more educational need, and these needs emphasised
pharmacology (Overbosh et al., 2012).
Other nurses in the present study perceived themselves as partially qualified
and possessing knowledge about some groups of medications. A similar situation
was observed in a Brazilian study in which only 31% of the professionals used
standard therapies to treat infections in pregnant women and their partners during
prenatal care (Narchi, 2010).
A study by González et al. (2011) conducted in the city of Cali, Colombia
revealed that 59% of prescribing nurses indicated the need for further qualification.
Research performed in Barcelona, Spain about students and nurses with master’s
degrees and specialisations revealed that 41.3% of the participants considered
themselves capable of prescribing medicines (Cabrera-James et al., 2011).
The concern of the nurses in the present study regarding adverse reactions is
quite relevant because the drugs that are used to treat adverse reactions are not
provided in the Brazilian PHC protocols. The CNP (2012) advises that, in such cases,
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the non-medical prescribers are responsible for knowing how to detect and report
suspected cases.
Importantly, the development of skills and the prescriptive skills of nurses
should not occur in isolation and should be associated with training in different
dimensions of care, situational diagnostic tools in the communities, prescription and
coordination of nursing care, and other skills that are expected in nursing practice at
the PHC level.
CONCLUSIONS
In Brazil, nurses are responsible for prescribing medications but do not receive
specific training for this practice. Our results indicate weaknesses in the
undergraduate courses that indicate the need for reform via strengthening the NCG /
ENF.
Additionally postgraduate courses could aid the training for writing
prescriptions. We recommend a greater focus on prescription filing and an increase
in the daily professional practice in terms of the requirements for advanced nursing
practice.
Local health departments should be responsible for the continuing education
of professionals in services to ensure prescriptive practices that are safe for
professionals and users. These departments should also formalise local protocols,
confirm that medications are prescribed as established in the national protocols, and
adapting the protocols according to local needs.
This study presents a complex situation that might be occurring in many
Brazilian municipalities and in other countries. Although the results of this study
cannot be generalised, which is one of the study’s limitations, they are relevance for
their exemplarity.
Finally, we note that training and education do not seem to be the only
determinants of prescriptive nursing practice. The subjectivity involved in the act of
prescribing should also be considered in the educational processes and be included
in discussions of teamwork and the interactions with users of health services. We
suggest additional research in this area to assess the effects, the quality and the
safety of the prescription of medication by PHC nurses in Brazil.
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES
O projeto inicial da pesquisa tinha como objetivo analisar as determinações e
perspectivas da prescrição de medicamentos e solicitação de exames por
enfermeiros nos protocolos da Estratégia Saúde da Família a partir da percepção
dos enfermeiros da atenção básica em município da região nordeste do Brasil.
Mantivemo-nos firmes nesse propósito abandonando apenas a pesquisa sobre
solicitação de exames tendo em vista a necessidade de um recorte do objeto.
O (re) encontro com a orientadora, médica, com formação na área de saúde
coletiva, aberta a uma discussão ‘isenta’ do corporativismo, nos fez refletir,
amenizar, contemporizar nossa ‘paixão militante’ conduzindo-nos na busca de um
caminho que nos possibilitasse discutir esse objeto com maior aprofundamento e
rigor científico.
Embora a temática seja internacionalmente discutida com publicações
abordando diferentes aspectos da prescrição, no Brasil a discussão está mais no
âmbito do embate das corporações de enfermeiros e médicos e a produção
científica é mais restrita a normatização. Assim, este trabalho tem o mérito de
desvendar o tema retirando-o do espaço velado dos profissionais enfermeiros das
equipes de atenção básica.
A produção científica sobre essa temática é recente ocorrendo em sua
maioria em 2007, no momento que a prescrição de medicamentos entra no cenário
de discussão – com a publicação da Política Nacional de Atenção Básica - e mais
recentemente em 2013 quando da aprovação da Lei 12.482, conhecida como Lei do
Ato Médico. Um extenso mergulho exploratório do estado da arte revelou uma
produção ainda que escassa, limitando um pouco a análise dos dados.
Os resultados do estudo confirmam o pressuposto de que o Ministério da
Saúde estimula e defende a prescrição de medicamentos por enfermeiros da
Estratégia Saúde da Família. No entanto, essa situação não é dada. No Brasil, a
construção da prescrição de medicamentos por enfermeiros tem determinantes
históricos e sociais que precisam ser explorados na perspectiva de desvendar a
verdadeira intencionalidade do Estado, uma vez que essa demanda não se origina
na própria categoria. Sobre essa questão, há muito a se elucidar no contexto da
Atenção Básica, uma vez que essa se apresenta como campo de disputa e
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enfretamento em torno do projeto terapêutico. Do mesmo modo, se confirma o
pressuposto de que há lacunas entre a formação, capacitação e a prática prescritiva
revelada pelos próprios enfermeiros.

Todas essas contradições dão pistas para

novos objetos de estudo.
A inserção no doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde (PPCSA) possibilitou relevantes ganhos intelectual. Como docente, tivemos a
oportunidade de fortalecer os alicerces da nossa pesquisa por meio da orientação de
um Trabalho de Conclusão de Curso, e ainda contamos com a cooperação de três
alunas de graduação na busca de artigos na base de dados e no auxílio da coleta de
dados, construindo um grupo de colaboradores – nomeados aqui de colaboradores
internos.
Participar do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva, liderado pela Professora
Severina Alice da Costa Uchôa, foi decisivo para o estabelecimento de contato com
outros professores pesquisadores e inserção em uma rede solidária de pesquisa, o
que nos auxiliou no compartilhamento teórico que nos renderam parcerias nas
publicações, na vida acadêmica e pessoal. Nesse sentido, destaca-se a criação da
comunidade “Seminários Avançados em Saúde Coletiva” no SIGAA, que permitiu a
troca de ideias e materiais entre os doutorandos do PPCSA e do Programa de PósGraduação em Saúde Coletiva.
Gostaríamos de ressaltar a iniciativa do PPGCSA em incluir a disciplina
Seminários de Tese que potencializou as orientações presenciais e contribuiu para
manter-nos ativos e motivados na condução da tese.
A trajetória intensa de aprendizagem como pesquisadora foi a etapa mais
marcante desse processo. Por integrar o referido grupo de pesquisa, tivemos a
chance de atuar no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção
Básica – PMAQ-AB, em suas duas etapas nacionais. Integramos uma pesquisa de
abrangência nacional, em colaboração com seis Instituições de Ensino Superior
(IES), sendo na primeira etapa como supervisora de coleta de dados e na segunda,
como equipe de apoio à coordenação do projeto de tecnologia de informação, com
elaboração de instrumentos de tecnologia de informação para o acompanhamento
do trabalho de campo, análise de dados e produção de artigos em colaboração com
o grupo. Foi uma oportunidade ímpar de muito aprendizado e interlocução
interinstitucional.
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Na sequência, também fomos convidados a participar do Programa Nacional
de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) que, nos mesmos moldes do PMAQ,
está sendo desenvolvido em parceria com outras IES no Brasil. No desenvolvimento
dessas pesquisas, fizemos interlocução com pesquisadores de outros grupos
institucionais, enriquecendo mais ainda nossos conhecimentos.
A construção de nossa tese de doutorado prosseguiu e teve como primeiro
produto, um artigo sobre a prescrição de medicamentos por enfermeiros no Brasil
em comparação ao cenário internacional. A necessidade de conhecer a realidade
internacional, sobretudo onde a prescrição de medicamentos por enfermeiros fosse
bem sucedida, nos colocou em contato com a Professora Dra. Sue Latter, do Reino
Unido. Esses países estão na vanguarda do modelo de prescrição por enfermeiros,
considerados como um dos mais extensos em todo o mundo.
Dessa parceria, temos um artigo publicado em conjunto com a referida
professora e um convite para realizarmos um estudo mais aprofundado sobre a
prescrição por enfermeiro no Brasil, de base nacional, com a utilização de um
instrumento aplicado no Reino Unido, por meio de uma cooperação para 2016 entre
a Universidade de Southampton, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), minha instituição de origem.
Essas interlocuções são os primórdios de uma rede de solidariedade externa.
Outra rica interlocução firmada nesse percurso deu-se por meio da articulação
realizada pela orientadora para o estágio Pós Doutoral, no Instituto de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT/UNL), na pessoa da
Professora Dra. Inês Santos Estevinho Fronteira. Essa última, por seu conhecimento
na temática da prescrição de medicamentos por enfermeiros, tornou-se importante
parceira em artigo colaborativo entre o nosso grupo de pesquisa. Considerando que
a referida professora é uma importante articuladora na implementação de medidas
de mobilidade acadêmica no contexto de cooperação internacional entre a UFRN e o
IHMT-UNL, vislumbramos uma possível oportunidade para o estágio pós-doutoral.
Nesse mesmo movimento de interlocução, tivemos a colaboração do Prof. Dr.
Ricardo Alexandre Arcêncio, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP,
nas pesquisas de grupo e nas publicações colaborativas.
A meta de comprovar capacidade de produzir e publicar ao menos um artigo
científico exigida no regimento do programa foi alcançada, não sem muito esforço e
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grande expectativa frente aos estreitos crivos das revistas nacionais e internacionais
e seus longos prazos de resposta.
Ao término do curso, a nossa expectativa é manter o vínculo com o grupo de
pesquisa da UFRN por meio de parceria institucional com nossa IES de origem e
integrar o programa de pós-graduação lá existente.
Os caminhos da tese foram marcados por sua divulgação em algumas
oportunidades em que discutíamos e qualificávamos alguns aspectos da temática
em outros espaços. Assim, tivemos a oportunidade de divulgar nossa tese nos
seguintes eventos:
- Legislação e normatização da prescrição de medicamentos e solicitação de
exames por enfermeiros. Claudia Santos Martiniano, Fernanda Carla Magalhães,
Paula Stefânia Andrade, Emanuella de Castro Marcolino, Fernanda Ferreira de
Souza, Caroline Evelin Nascimento Kluczynik. II Congresso Norte-Nordeste de
Residência Multidisciplinar em Saúde da Família. João Pessoa, junho de 2011.
- Analysis of the use of protocols for primary care teams in Brazil. Severina Alice da
Costa Uchôa; Paulo de Medeiros Rocha; Claudia Santos Martiniano; Ardigleusa
Alves Coêlho; Anna Ferla Monteiro; Adrianna Ribeiro Lacerda; Marize Barros de
Sousa Araújo; Alla Charles Dantas Emiliano; Márcia Cunha da Silva Pellense;
Marsilene Gomes Freitas. European Congress of Epidemiology 2013. Aarthus, 2013.

- Os (des)Caminhos da prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no Brasil:
tendências e desafios. Claudia Santos Martiniano, Paula Stefânia de Andrade,
Teresa Cristina Péret, Ardigleusa Alves Coelho, Marize Barros de Souza, Paulo de
Medeiros Rocha, Alice da Costa Uchôa. XXXII Reunión Científica de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) IX Congresso da Associação Portuguesa de
Epidemiologia (APE), celebrado en Alicante en los días 3 a l 5 de Septiembre de
2014
Da parceria com o grupo de pesquisa em Saúde Coletiva, alguns produtos
merecem destaque:
Artigo em periódico internacional
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-Teamwork, access and quality of primary care in Brazil. Souza, Marize Barros;
Rocha, Paulo de Medeiros; Martiniano Claudia Santos; Coelho Ardigleusa Alves;
Uchôa, Alice da Costa. 2014. Submetido a BMC Family Practice.
Artigos em periódico nacional
- Atenção à Tuberculose: Estudo de Avaliabilidade. Aprovado na Revista Latino
Americana de Enfermagem. Ardigleusa Alves Coêlho, Claudia Santos Martiniano,
Ewerton Willian Gomes Brito, Oswaldo Gomes Correia Negrão, Ricardo Alexandre
Arcêncio, Severina Alice da Costa Uchôa. Qualis B3 para Medicina II.
- Trabalho em equipe, acesso e qualidade na atenção primária no Brasil. Marize
Barros de Souza; Paulo de Medeiros Rocha; Claudia Santos Martiniano; Ardigleusa
Alves Coelho; Alice da Costa Uchoa. Artigo submetido na Revista Texto e Contexto
Enfermagem. Qualis B3 para Medicina II.
- Condições associadas ao grau de satisfação dos usuários com o trabalho em
equipe

no

Programa

de

Melhoria

da

Atenção

Básica,

Brasil.

Marize Barros de Souza; AngélicaTeresa Nascimento de Medeiros;Paulo de Medeiro
s Rocha; Claudia Santos Martiniano; Ardigleusa Alves Coelho; Alice da Costa Ucho
a. Submetido à Family Practice. QUALIS B2.

Trabalhos apresentados em eventos
- Reforma na Atenção Primária à Saúde no Brasil: o Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Básica. Marize Barros de Souza, Paulo de
Medeiros Rocha, Claudia Santos Martiniano, Ardigleusa Alves Coelho, Alice da
Costa Uchôa, ha sido presentada en el XXXII Reunión Científica de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) IX Congresso da Associação Portuguesa de
Epidemiologia (APE), celebrado en Alicante em los días 3 a 5 de Septiembre de
2014.
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- Perfil Epidemiológico dos Casos Notificados de Tuberculose em Campina Grande,
Paraíba, Brasil, 2001 a 2011. Ardigleusa Alves Coêlho, Claudia Santos Martiniano
Sousa, Valdecir Carneiro da Silva, Tânia Maria Ribeiro Monteiro de Figueiredo, Anna
Ferla Monteiro da Silva Passos, Adriana Ribeiro Lacerda, Severina Alice da Costa
Uchoa. XII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação. São José dos Campos,
2013.
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medicamentos por
enfermeiros

APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE COLETA – ESTUDO DOCUMENTAL
/PROTOCOLOS

- Objeto/área do cuidado
- Nome/identificação do protocolo
- Profissional (is) a quem se destina o protocolo
- Contexto da prescrição com justificativa
-

Existência

de

pré-requisitos

à

prescrição

do

enfermeiro

clínica/capacitação)
- Indicação de registro de prescritor
- Atribuições do enfermeiro na prescrição
- Compartilhamento ou não das atribuições da prescrição
- Grupo de medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros
- Data da publicação
- Localizador
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(experiência

APÊNDICE 3 – ROTEIRO GRUPO FOCAL ENFERMEIROS

A SER PREENCHIDO PELA EQUIPE DE CONDUÇÃO DO GRUPO
FOCAL
GRUPO FOCAL Nº------------------------ DATA ----/----/---LOCAL DE REALIZAÇÃO (Município) -----------------------------------------NÚMERO DE COMPONENTES --------------------------------------COMPONENTES (características gerais que os distinguem, visando sua referência)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blocos Temáticos
- Conhecimento sobre a Estratégia Saúde da Família
 De um modo geral, como vocês compreendem a ESF?
 Para você, quais os principais conceitos que fundamentam a ESF?
 Qual a sua opinião a respeito da ESF na atualidade?
 Qual sua opinião a respeito da ESF em Queimadas?
 Como você caracteriza seu trabalho na ESF?
- Informações a respeito das legislações que regulamentam a prescrição de
medicamentos e solicitação de exames pelo enfermeiro na ESF:


Vocês saberiam dizer qual/quais legislações prevêem a prescrição de
medicamentos e exames na ESF?



Há ou não normatização da prescrição de medicamentos e solicitação de
exames pelo enfermeiro no município de Queimadas? Se sim, qual a data
e teor desse documento?



Como a Secretaria Municipal de Saúde tem se posicionado a esse
respeito? Foi promovida capacitação especifica para a qualificação das
ações de prescrição de medicamentos por enfermeiros? Se sim, de quais
protocolos?
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- A prescrição de medicamentos e solicitação de exames no processo de
trabalho do enfermeiro da ESF:


Falem um pouco sobre as atividades executadas por vocês como membro
da ESF.



Você realiza a prescrição de medicamentos e solicitação de exames no
cotidiano do seu serviço? Se sim, qual sua opinião sobre esta prática? Se
não, porque não realiza?



Se realizam a prescrição, como se dá esse processo?



Vocês encontram alguma dificuldade para realização de atividades junto à
sua equipe? Quais? (dificuldades pessoais, da equipe, dos usuários,
outros).
Caso não relatem dificuldades relacionadas à formação/capacitação,
perguntar:



Como vocês se auto avaliam em termos de conhecimentos necessários
para a prescrição de medicamentos?



Vocês encontram alguma facilidade para realização de atividades junto às
suas equipes? Quais?



Vocês percebem a receptividade/resistência de algum/alguns membro/os
da equipe em relação à essa prática? Falem um pouco sobre isto.



Vocês percebem a receptividade ou resistência dos usuários? Em qual
ciclo da vida/linha de assistência (criança, adolescentes, adultos, idosos/
hipertensos, diabéticos, portadores de DSTs, etc?



Vocês percebem a receptividade ou resistência dos profissionais de outros
níveis de complexidade da rede de serviços de saúde em Campina
Grande?



Essa atribuição específica favorece ou dificulta suas atividades na ESF?
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APÊNDICE 4 - FORMULÁRIO PERFIL DOS ENFERMEIROS
Nº do Formulário: ___________
1. Identificação:
Sexo:

(

)F

(

)M

Idade: _______________
Município onde reside: ______________________
2. Formação:
Ano em que se graduou: ______________________
Instituição______________________
Possui outra graduação?

(

) sim

(

) não

Caso sim, qual: __________________________________
Pós - graduação:

(

) sim

(

) não

Especialização ( ) Qual (is): _______________________ Ano__________
Mestrado (

) Área: ______________________________ Ano__________

Doutorado (

) Área:______________________________ Ano__________

3. Situação Funcional:
Forma de ingresso: ( ) Concurso Público

(

) Seleção Pública

(

) Outro

__________________
Jornada de Trabalho semanal no PSF: ____________________
Tempo de serviço no PSF Campina Grande: ______________
Possui outro vínculo empregatício:
Se sim, que tipo de serviço?

(

(

) sim

) PSF

(
(

) não
) UBS

(

) Hospital

(

)Outro: _______________ Jornada de trabalho semanal: __________
Realiza a prescrição de medicamentos ou solicitação de exames em outro
serviço de saúde? (

) sim

(

) não

Qual?

__________________________________________________________
4. Capacitação:
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Você já participou de alguma capacitação específica sobre a prescrição de
medicamentos e solicitação de exames por enfermeiros? (

) Sim

(

) Não

Já participou de outras capacitações onde houvesse com abordagem desse
tema? (

) sim (

) não. Caso sim: Qual (is) órgão (s) promoveu (ram):

_________________________________________
Em nível de:

(

) Especialização

(

) Aperfeiçoamento

(

) Outro

_______________________
Destaque as áreas abordadas nestas capacitações (saúde da criança, mulher,
hipertenso,

diabéticos,

outros:______________________________________________________________

Em que áreas para capacitação que você propõe:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE 5 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE

Pelo

presente

Termo

de

Consentimento

Livre

e

Esclarecido

eu,

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me
disponho a participar da Pesquisa “PROTOCOLIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO
ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: autonomia ou reforço do
modelo biomédico?
Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos:
1. O trabalho terá como objetivo geral: Compreender os desafios e perspectivas da
adoção da prescrição de medicamentos e solicitação de exames complementares
pelo enfermeiro nos protocolos assistenciais da Estratégia Saúde da Família.
2. Ao voluntário só caberá a autorização para participar de entrevista individual ou coletiva e
não haverá nenhum risco ou desconforto ao voluntário.
3. Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, revelando
os resultados ao indivíduo e/ou familiares, cumprindo as exigências da Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
4. O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer
momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou
prejuízo para o mesmo.
5. Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a
privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial.
6. Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste
projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos
físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haverá necessidade de indenização
por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.
7. Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a
equipe científica no número (083) 3337 4222 com Claudia Santos Martiniano.
8. Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma,
podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será
impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.
9. Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno
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acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e
esclarecido.

Campina Grande, _______/_____/_______
________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
__________________________________
Assinatura do Participante

105

ANEXO 1 -

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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