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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 018/CT/2016 

 

Assunto: Solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro 

Palavras-chave: Enfermeiro, solicitações de exames. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

Enfermeira gostaria que a Câmara Técnica deste Conselho encaminhasse documento 

refutando os argumentos descritos no PARECER CREMESC N.º 02/2015 23/02/2015, os 

quais descrevem a necessidade de médico na supervisão do trabalho do Enfermeiro, conforme 

apresentado abaixo: 

 

“PARECER CREMEC N.º 02/2015 23/02/2015: Parte Conclusiva 

Considerando a Lei nº 12.842/2013, que estabelece excetuar-se do rol de atividades 

privativas do médico a coleta de material biológico para a realização de análises clínico-

laboratoriais, bem como procedimentos realizados através de orifícios naturais que não 

comprometam a estrutura celular e tecidual;  

Considerando o estabelecido pela Lei nº 7.498/1986, que autoriza privativamente a 

consulta de Enfermagem, além da participação do enfermeiro, como integrante da equipe de 

saúde, na execução da programação e dos planos assistenciais de saúde, especificamente nos 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;  

Considerando o estabelecido nas decisões jurídicas sobre o tema, citadas no corpo do 

Parecer CREMEC N.º 02/2015 23/02/2015:  

“Somos de opinião que o enfermeiro pode realizar a coleta do conteúdo cervical 

uterino e solicitar o exame de citologia oncótica, desde que preencha simultaneamente os 

seguintes requisitos:  

1) Seja integrante de uma equipe de saúde em programa de saúde pública;  

2) Haja rotina de prevenção do câncer ginecológico aprovada pela instituição de 

saúde; 

3) A solicitação do exame seja feita sob supervisão médica.  
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Cumpre salientar que não é facultado ao profissional de Enfermagem diagnosticar e 

solicitar exames de forma autônoma, não supervisionada, mas somente e quando atuar como 

componente de equipe de saúde com a participação e supervisão de médico, o qual deve 

diagnosticar previamente as patologias incluídas na rotina aprovada pela instituição de saúde. 

Este é o Parecer, s.m.j. Fortaleza, 23 de fevereiro de 2015. Cons. Helvécio Neves Feitosa – 

Parecerista”. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

A realização da Consulta de Enfermagem como incumbência privativa do Enfermeiro e 

a possibilidade de prescrição da assistência de Enfermagem e a solicitação de exames e  

prescrição de medicamentos está garantida no Decreto nº 94.406/1987 que regulamenta a Lei 

nº 7.498/1986 desde que previsto em protocolos aprovados pela instituição.  

A Resolução COFEN Nº358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e do processo de Cuidar em Enfermagem, estabelece suas fases e afirma que este 

processo é deliberado, ou seja, o Enfermeiro tem autonomia para aplicá-lo, em todos os níveis 

de assistência à saúde, seja em instituição pública ou privada, a consulta de Enfermagem é 

privativa do Enfermeiro e deve ser obrigatoriamente desenvolvida na Assistência de 

Enfermagem.  

A Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), prevê no Anexo I, como atribuição específica do Enfermeiro 

no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde: 

[...] 4.3.2 Das atribuições específicas 4.3.2.1 Do Enfermeiro: [..] 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 [...] 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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Vale ressaltar que todo o arcabouço das normas de Enfermagem enfatiza, para essas 

ações em especial, o desenvolvimento de um trabalho em equipe, multidisciplinar e com 

respeito às demais profissões.  

O Parecer Coren/SC nº002/CT/2013 é favorável a realização de solicitação de exames 

e prescrição de medicamentos pelo profissional enfermeiro, desde que sejam elaborados 

protocolos assistenciais com as devidas informações sobre quais exames e medicamentos 

podem ser solicitados e prescritos. E que a solicitação de exames e prescrição de 

medicamentos, são funções privativas do enfermeiro dentro da equipe de Enfermagem. 

Ante ao exposto, o COREN-SC conclui que de acordo com a legislação vigente, como 

membro da equipe de Enfermagem, compete privativamente ao profissional Enfermeiro as 

funções de solicitação de exames de rotina e complementares no exercício das suas atividades 

profissionais. Conforme explicitado nas legislações citadas é imprescindível à existência de 

protocolos institucionais que padronizem a solicitação de exames de rotina e complementares, 

a fim de garantir uma assistência de Enfermagem segura, sem riscos ou danos ao exercício 

profissional e ao paciente. Sendo assim fica claro que o Enfermeiro como profissional com 

regulamentação por lei não depende de supervisão do profissional médico ou de outro 

profissional de Saúde. 

 

É a Resposta Técnica.  

 

Florianópolis, 17 de agosto de 2016. 

 

Enf. Dra. Janete Elza Felisbino 

Câmara Técnica de Educação e Legislação 

COREN/SC – 19407 

 

Revisado pela Cons. Ioná Vieira Bez Birolo - Coordenação das Câmaras Técnicas em 01 de 

Setembro 2016  e pela Direção em 02 de setembro de 2016.  

 

III - Bases de consulta: 
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