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NOTA DE ORIENTAÇÃO 

 

Em virtude da grande demanda por parte dos profissionais de enfermagem e gestores 

acerca da Liminar referente à ação do Conselho Federal de Medicina, na qual 

restringe as ações do Enfermeiro quanto à solicitação de exames complementares. O 

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins vem orientar a comunidade de 

enfermagem no que tange as práticas que envolvem a liminar supracitada. 

 

Considerado a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a qual aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, onde esta especifica as atribuições seguintes:  

 
I -realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas 
nas equipes 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 - realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão, solicitar exames 
complementares, prescrever medicações e encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros serviços; 
III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; 
IV - planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 
V - contribuir, participar, e realizar atividades de educação 
permanente da equipe de enfermagem e outros membros da 
equipe; e 
VI -participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS. 
 

Ressaltamos ainda, que a Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 a qual 

estabelece a revisão das diretrizes da Atenção Básica reforça as atividade do 

enfermeiro integralmente, assim com a Portaria nº 2.488. 

Considerando a Lei Nº 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem em seu  Art. 11  relaciona as atribuições do Enfermeiro, sendo as 

seguintes: 

 

II - como integrante da equipe de saúde: 
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 a) participação no planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde;  
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde;  
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em 
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde; 
 d) participação em projetos de construção ou reforma de 
unidades de internação; 
 e) prevenção e controle sistemática de infecção hospitalar e de 
doenças transmissíveis em geral; 
 f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 
causados à clientela durante a assistência de Enfermagem;  
g) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e 
puérpera;  
h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; i) 
execução do parto sem distorcia;  
j) educação visando à melhoria de saúde da população;  
Parágrafo único - às profissionais referidas no inciso II do Art. 6º 
desta Lei incumbe, ainda:  
a) assistência à parturiente e ao parto normal;  
b) identificação das distorcias obstétricas e tomada de 
providências até a chegada do médico;  
c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de 
anestesia local, quando necessária. 
 

Considerando a Liminar do PROCESSO: 1006566-69.2017.4.01.3400  de ação 

ordinária ajuizada pelo CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM contra a UNIÃO, 

objetivando tutela provisória de urgência para suspender parcialmente a Portaria nº 

2.488 de 2011, na qual permite a requisição de exames por enfermeiro,  a fim de que 

seja evitada a prática da medicina por profissionais não habilitados, evitando assim, 

que realizem diagnósticos sem orientação médica. Segundo decisão : 

 

Dessa forma, está demonstrado que o ato fustigado, ao 
permitir que o enfermeiro possa realizar consultas 
(diagnosticar), exames e prescrever medicamento, foi além 
do que permite a lei regente da profissão de enfermeiro, 
sendo, assim, ato eivado de ilegalidade, passível de 
correção judicial, tudo de modo a evitar dano à saúde 
pública. 
Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender 
parcialmente a Portaria nº 2.488 de 2011, tão somente na 
parte que permite ao enfermeiro requisitar exames, 
evitando, assim, que realizem diagnósticos sem orientação 
médica. 
 

No intuito de resguardar os Enfermeiros que laboram diariamente nas unidades de 

saúde e sentem-se inseguros na execução das suas atividades desde a publicação 
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da liminar mencionada acima, o COREN-TO orienta aos profissionais que NÃO 

realizem as seguintes atividades constantes na Portaria nº 2.488: 

 Solicitar exames complementares, bem como realização de testes rápidos 

os quais exigem diagnóstico; 

 

Cabe aos gestores reorganizarem o serviço de saúde de forma a atender as 

necessidades da comunidade, respeitando as restrições que a Justiça Federal impôs 

aos Enfermeiros, não podendo estes sofrerem nenhum tipo de penalidade em virtude 

da limitação imposta. 

Esta orientação manter-se-á até manifestação formal do Conselho Federal de 

Enfermagem e/ou revogação da Liminar. 

 

 

 

 

Ana Paula Delfino de Almeida Cecco 

Presidente 
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