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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 011/DEFISE/2012 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização encaminhou solicitação de resposta 

acerca das dúvidas sobre a avaliação de exames médicos por profissionais 

Enfermeiros em uma SMS em 06 de dezembro de 2012. 

            

II. Histórico: As Enfermeiras avaliam exames médicos para encaminhamento mais 

ágil em consulta médica. 

  

III.  Solicitação: Orientação por parte deste Conselho no tocante a responsabilidade 

do enfermeiro nesta avaliação e possíveis encaminhamentos. 

 

Encaminhamentos: O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) através 

da Resolução nº. 195, de 18 de fevereiro de 1997 e a Portaria do Ministério 

da Saúde nº 1.625/2007 regulamentam a solicitação de exames  

complementares pelo enfermeiro, quando no exercício de suas atividades 

profissionais, observadas as disposições legais da profissão e conforme as 

normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores 

estaduais, municipais ou os do Distrito Federal . 

 

A consulta de enfermagem é o meio que o enfermeiro precisa para atender 

adequadamente as demandas do paciente, aceitando seus valores, 

lembrando que o mesmo faz parte de um núcleo familiar e que é um ser 

holístico constituído de corpo, mente e espírito, portanto esta avaliação não 

pode ser feita somente dos exames complementares.  

 

Sobre este prisma, observa-se que a Estratégia Saúde da Família tem 

contribuído para definir a prática do enfermeiro como categoria profissional 

voltada para promover a saúde e o bem-estar do ser humano em todo seu 

ciclo vital. 
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Um dos aspectos conflitantes diz respeito à autonomia do enfermeiro sobre 

o ato de solicitar exames laboratoriais, convém então, destacar que o termo 

autonomia, neste contexto, não significa independência do profissional, 

num agir livre, por si próprio. Isto seria um contra-senso, já que a base do 

documento são os programas de saúde pública cujos seguimentos se dão 

no âmbito da multi e interdisciplinaridade. Portanto, avaliar exames 

complementares solicitado pelo profissional médico e daí encaminhar para 

marcação de consulta deve entrar na regra estabelecida pela legislação.  

 

Cabe ao enfermeiro no art. 11 da lei 7.498/1986 realizar entre outras 

atribuições a consulta de enfermagem. Que compreende uma série de 

ações realizadas numa seqüência ordenada, desde a recepção do cliente 

até a avaliação geral de todo o atendimento prestado, pois o enfermeiro 

coleta informações, observa, examina para conhecer, compreender e 

explicar a situação de saúde antes de decidir sobre o diagnóstico de 

enfermagem e terapêutica do enfermeiro.  

O enfermeiro tem que realizar as consultas de enfermagem de acordo com 

a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, sem, contudo, descumprir 

as normas éticas e profissionais. 

 Assim sendo, deve-se: 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, 

Resolução Nº 311 de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 

25 de junho de 1986. 

Considerando a Portaria nº 1.625/2007 que regulamentam a solicitação 

de exames  complementares pelo enfermeiro. 
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Esclarece-se que a avaliação de exames laboratoriais assim como sua 

solicitação deve ser feita, como parte de uma série de ações realizadas 

numa seqüência ordenada em uma Consulta de Enfermagem observadas 

às disposições legais da profissão e conforme protocolos multiprofissionais   

estabelecidos pelo Ministério da Saúde ou gestor municipal. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 2012. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 

 

 

 


