
Capacitação da Instrução Normativa 
Solicitação de exames e Prescrição 

de medicação pelos Enfermeiros



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2022

Estabelece as condutas, quadro de 
procedimentos e exames e prescrição de 
medicamentos a serem adotados pelos 
enfermeiros da Secretaria Municipal da 
Saúde de Brusque. 
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LEIS
● Lei 7498/86 Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dá outras providências
● Decreto nº 94.406/1987, dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem em território brasileiro para enfermeiros, parteiras, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, e define as atribuições para 
cada uma dessas categorias profissionais

● RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017 Novo Código de Ética da 
Enfermagem que se aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras, 
bem como aos atendentes de Enfermagem.
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● Art. 1º - Cabe ao enfermeiro (a) no exercício de suas atribuições e 
conforme disposto em Legislação Federal e Normativas vigentes: 
● I. Realizar consulta de enfermagem na modalidade presencial, 

executando as etapas da Sistematização da Assistência em 
Enfermagem.

● II. Prescrever medicamentos estabelecidos em programas do 
Ministério da Saúde e em protocolos instituídos e aprovados 
pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A prescrição 
medicamentosa pode ser realizada por todos os (as) 
enfermeiros (as) da Secretaria Municipal da Saúde de Brusque.

DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
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Linha do Tempo
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Consulta de Enfermagem
Enfermeiros realizam Consulta de Enfermagem



1. Coleta de dados/ Histórico de enfermagem/ Entrevista
Exame Físico:
a. Inspeção
b. Palpação
c. Percussão 
d. Ausculta

2. Diagnóstico de Enfermagem (CIPE)
3. Planejamento de Enfermagem
4. Implementação
5. Avaliação de Enfermagem

Etapas da consulta de enfermagem
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DAS MEDICAÇÕES
Enfermeiros vão prescrever, mediante quadros 
clínicos específicos. 



Medicações Prescritas
Criança

● Dipirona gotas
● Paracetamol gotas
● Permetrina
● Solução Fisiológica nasal
● Sais Reidratação Oral
● Nistatina Oral
● Dexametasona
● Xarope Guaco
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DIPIRONA



Medicações Prescritas
Adulto

● Dipirona
● Paracetamol
● Lidocaína
● Solução Fisiológica nasal
● Xarope Guaco
● Sais Reidratação Oral
● Óleo Mineral
● Óleo de Girassol
● Dexametasona
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Medicações Prescritas
Gestante

● Paracetamol
● Ácido Fólico
● Hidróxido de Alumínio
● Solução Fisiológica nasal
● Óleo Mineral
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● Ácido Acetil Salicílico (AAS)

● Sinvastatina

● Omeprazol

RENOVAÇÃO
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Saúde da Mulher



“➔ Questões contextuais;
➔ Planejamento familiar;
➔ Deseja e tem indicação método 

contraceptivos;
➔ Contraindicação ao uso de 

estrogênio;
➔ Indicação contraceptivo 

emergência;
➔ Historico familiar.

14



Contraceptivos

● Levonorgestrel 
0,75mg

● Acetato 
Medroxiprogesterona 
150mg (injetável 
trimestral)

● Enantato 
Noretisterona + 
Valerato de Estradiol 
5mg (injetável 
mensal)
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● Noretisterona 
0,35mg

● Levonorgestrel 
0,15mg + 
Etinilestradiol 
0,03mg



Levonorgestrel 0,75mg

● Contraindicações: 
○ Não deve ser administrado em 

casos de gravidez confirmada.
○ Pacientes com hipersensibilidade 

a quaisquer dos componentes de 
sua fórmula.

● Reações Adversas: tontura, fadiga, 
cefaléia, sensibilidade dos seios.
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● Indicações: é um contraceptivo de 
emergência. 

● Posologia: usado para evitar a 
gravidez após uma relação sexual 
sem proteção. Para obter a máxima 
eficácia, o primeiro comprimido deve 
ser tomado o mais breve possível, 
não ultrapassando de 72 horas após 
o coito. O segundo comprimido deve 
ser tomado 12 horas após o 
primeiro.



Noretisterona 0,35mg

Uso após o parto: As mulheres devem iniciar 
Noretisterona 6 semanas após o parto. Entretanto, em 
mulheres que não estão amamentando 
exclusivamente com leite materno (fórmula), a 
fertilidade pode retornar após 4 semanas do parto, 
sendo que a possibilidade de gravidez deve ser 
considerada quando Noretisterona for iniciado depois 
de 4 semanas pós parto.

Contraindicado:
● Suspeita ou confirmação de gravidez;
● Suspeita ou confirmação de câncer de mama;
● Sangramento vaginal anormal não 

diagnosticado;
● Hipersensibilidade a algum dos componentes da 

formulação.17

● Indicação: é usado para prevenir a 
gravidez.

● Posologia: Tomar 1 comprimido ao dia, 
por via oral, sempre na mesma hora, por 
28 dias, iniciando o tratamento a partir 
do primeiro dia da menstruação. A 
medicação não deve ser interrompida 
durante o fluxo menstrual.  A 
administração deve ser contínua, não 
havendo intervalos entre as cartelas. 
Comece a próxima embalagem, no dia 
seguinte ao término da última.

Cada vez que a paciente esquecer ou tomar 
atrasada a pílula, correrá o risco de ficar 
grávida.  



Levonorgestrel 0,15mg + 
Etinilestradiol 0,03mg

 Posologia: Os comprimidos devem ser tomados 
diariamente no mesmo horário por 21 dias 
consecutivos e na ordem indicada na embalagem. 
A embalagem seguinte deve ser iniciada após um 
intervalo de 7 dias sem a ingestão de comprimidos, 
ou seja, no 8º dia após o término da embalagem 
anterior. Após 2 – 3 dias do último comprimido de 
Ciclo 21 ter sido tomado, inicia-se, em geral, 
menstruação que pode não cessar antes do início 
da embalagem seguinte.
Contraindicação

● mulheres grávidas ou com suspeita de 
gravidez;

● mulheres que estejam amamentando;
● mulheres com hipersensibilidade (alergia).
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● Indicação: prevenção da gravidez e 
para o controle de irregularidades 
menstruais.

● Os contraceptivos orais combinados, 
possuem 2 hormônios em sua 
composição, suprimem as 
gonadotrofinas, inibem os estímulos 
hormonais que levam à ovulação, o que 
leva à contracepção.



Enantato Noretisterona 50mg/ml + 
Valerato de Estradiol 5mg/ml

Contraindicações: 
● História atual ou anterior de coágulo (trombo)
● História atual ou anterior de ataque cardíaco 

ou derrame cerebral
● Presença de um alto risco para formação de 

coágulos arteriais ou venosos;
● História atual ou anterior de um certo tipo de 

enxaqueca
● Diabetes mellitus com lesão de vasos 

sanguíneos
● História atual ou anterior de doença do fígado
● História atual ou anterior de câncer
● Presença ou antecedente de tumor no fígado
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● Indicações: contraceptivo injetável 
mensal.

● Posologia: O enantato de noretisterona 
+ valerato de estradiol deve ser sempre 
administrado por via intramuscular 
profunda (de preferência na região 
glútea) A primeira injeção deve ser 
administrada no primeiro dia do ciclo 
menstrual. Os ingredientes ativos de 
enantato de noretisterona + valerato de 
estradiol são liberados lentamente, de 
modo que a aplicação de uma injeção 
mensal é suficiente.



Acetato Medroxiprogesterona 150mg

Contraindicação
○  Mulheres grávidas ou com suspeita de 

gravidez;
○ Mulheres sangramento vaginal de causa 

não diagnosticada;
○ Mulheres com hipersensibilidade 

medroxiprogesterona;
○ Mulheres com suspeita  ou comprovada de 

neoplasia mamária;
○ Mulheres com disfunção hepática grave;
○ Mulheres com  tromboflebite ativa ou 

história atual ou pregressa de distúrbios;
○ tromboembólicos ou cerebrovasculares;
○ Mulheres com história de aborto retido. 

20

● Indicação: Contraceptivo injetável 
trimestral.

● Posologia: A dose recomendada para 
contracepção é de 150 mg de acetato 
de medroxiprogesterona (1 mL de 
administrada por injeção intramuscular 
profunda (preferencialmente glúteo) 
em intervalos de 12 a 13 semanas, 
sendo no máximo a cada 13 semanas 
(91 dias).



Do Resultado do Preventivo

● Amostra Insatisfatória
Repetir exame.

● Achados microbiológicos:
○ Candidíase
○ Gardnerella
○ Trichomonas

● Resultado Negativo
Retorno periódico anual.
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Candida

● A candidíase vulvovaginal é causada pelo crescimento excessivo do 
fungo Candida albicans

● A candidíase recorrente ou crônica define-se quando ocorrem 4 ou mais 
episódios de infecção sintomática durante um ano.

Sinais e sintomas:
○ Prurido (“comichão”);
○ Ardor vulvar, que agrava à noite; 
○ Dor nas relações sexuais;
○ Corrimento branco, grumoso, espesso (tipo requeijão), sem cheiro;
○ Na avaliação ginecológica observa-se eritema (vermelhidão), edema 

(inchaço) e fissuras (lesões de coceira) na região vulvar, e o 
corrimento descrito aderente às paredes da vagina.
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Candida

● A candidíase é contagiosa?

■ A candidíase vulvovaginal não é considerada uma infecção de 
transmissão sexual, a doença não passa ou não “se pega” de 
pessoa para pessoa através do contacto sexual.

■ No entanto, se um dos parceiros sexuais estiver debilitado e o 
outro tiver uma infeção ativa pode haver contágio. Assim, o 
homem e a mulher podem ter uma candidíase sintomática em 
simultâneo.
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Tratamento da Candidíase

● O tratamento da candidíase está 
indicado na mulher sintomática 

Tratamento medicamentoso:
● Miconazol creme vaginal 2% 2x ao 

dia por  7 dias ou 1x ao dia por 14 
dias;

● Nistatina creme Vaginal 
100.00UI/g 2x ao dia por  7 dias 
ou 1x ao dia por 14 dias;

● Fluconazol 150 mg dose única;
● Recorrente, prescrever Fluconazol 

150mg dose única e repetir a dose 
após 7 dias e tratar o parceiro.
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● Na gravidez, a candidíase 
deve ser tratada tópicas 
durante 6 dias, não estando 
indicados os tratamentos orais. 
(Interconsulta)

 O tratamento do parceiro sexual 
está indicado quando este 
apresenta sintomas, como a 
balanite. O tratamento para 
candidiase masculina deve ser de 
dupla abordagem (oral e tópica).



Gardnerella

● A Gardnerella vaginalis é uma bactéria que provoca a vaginose 
bacteriana, uma infecção que acontece na região da vagina.

Sinais e sintomas:
○ Corrimento vaginal branco-acinzentado, de aspecto bolhoso;
○ Odor, cheiro forte e fétido;
○ Coceira ou sensação de queimação na vagina;
○ Dor durante contato íntimo.

● Os Sintomas pioram após o ato sexual.
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Gardnerella

● A gardnerella é contagiosa?

■ Apesar de não ser considerada uma infecção sexualmente 
transmissível (IST), ela pode tanto ser desencadeada durante o 
ato sexual, pelo contato com o pH elevado do sêmen, quanto 
ser transmitida durante o contato íntimo.

■ Cerca de 30% dos casos podem se resolver espontaneamente, 
outros cerca de 50% das pacientes têm recorrência dos 
sintomas em até 12 meses.
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Tratamento da Gardnerella

● O tratamento da gardnerella está 
indicado na mulher sintomática 

Tratamento medicamentoso VO ou 
TÓPICO:
● Metronidazol creme 100mg/g 2x 

ao dia por  7 dias ou 1x ao dia por 
14 dias;

● Metronidazol 500mg VO de 12/12 
horas por 7 dias.

Parceiro Sintomático:  Metronidazol 
500mg VO de 12/12 horas por 7 dias.
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Gestante ou nutriz: 
(Interconsulta)

● Metronidazol 500mg VO de 
12/12 horas por 7 dias (a 
amamentação deve ser 
suspensa durante o uso do 
medicamento e por 24 horas 
após a ingestão do último 
comprimido.



Trichomonas

● A vaginite por Trichomonas (tricomoníase) é uma infecção vaginal 
causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis.

Sinais e Sintomas:
● Corrimento esverdeada ou amarelada, espumoso, abundante;
● Odor fétido;
● Prurido na área genital;
● Vagina pode ficar vermelha e dolorida (irritada);
● Relação sexual pode ser dolorida;
● Micção pode também ser dolorida.

28



Trichomonas

A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível (DST) causada 
pelo parasita Trichomonas vaginalis, sendo a mais comum DST não viral no 
mundo.

● Observação:
○ Realizar os TR na mulher e no parceiro.
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Tratamento Trichomonas

● O tratamento para mulheres 
assintomáticas e seus parceiros 

Tratamento medicamentoso:
● Metronidazol 2g VO DOSE 

ÚNICA. 
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Gestante (após 2° trimestre):
(Interconsulta)

● Metronidazol 250 mg VO 3x 
ao dia por 7 dias. 



Solicitação de Exames
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● População Geral01 ✔ Sangue
✔ Fezes

Diabetes02 ✔ Sangue
✔ Urina

Hipertenso03 ✔ Sangue
✔ Urina

Mulher/ Gestante04 ✔ Sangue
✔ Urina



Outros exames
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EXAMES DE 
IMAGENS02

✔ Ultrassonografia
✔ Mamografia
✔ RX

EXAME DE 
ESCARRO01 ✔ TB



● PARA OS SERVIÇOS

○ SAE (Serviço de 
Atendimento 
Especializado)

○ SAVS (Serviço de 
Atenção de Violência 
Sexual)
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Prescrição Restrita

PROTOCOLOS 
MINISTERIAIS 

PREP (Profilaxia 
Pré-Exposição 
ao HIV)

PEP (Profilaxia 
Pós-Exposição)



Restrito PrEP
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PrEP é a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV. 
A PrEP consiste no uso de medicamentos anti-HIV de forma programada 
para evitar uma infecção pelo HIV. A PrEP, da forma que está aprovada no 
Brasil, consiste no uso diário e contínuo do medicamento. Caso haja uma 
exposição (situação de risco), o medicamento não permite que o HIV se 
instale no organismo.



Restrito PEP

35

PEP (Profilaxia Pós-Exposição de Risco)

A PEP é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em 
situação de risco à infecção pelo HIV, existindo também profilaxia específica 
para o vírus da hepatite B e para outras infecções sexualmente 
transmissíveis (IST). Consiste no uso de medicamentos ou imunobiológicos 
para reduzir o risco de adquirir essas infecções.



Restrito PEP
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PEP (Profilaxia Pós-Exposição de Risco)

Trata-se de uma urgência e deve ser iniciada o mais rápido possível - 
preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição de risco e no 
máximo em até 72 horas. A profilaxia deve ser realizada por 28 dias e a 
pessoa tem que ser acompanhada pela equipe de saúde, inclusive após 
esse período realizando os exames necessários.

Existe a recomendação de que toda pessoa com exposição sexual de 
risco ao HIV seja avaliada para um eventual episódio de infecção aguda 
pelos vírus das hepatites A, B e C.



OBRIGADA!
Danieli Martins
Enfermeira RT

                  Resultado

      
        Construção

               Autonomia

                
                        Responsabilidade

        
              Comprometimento


