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Introdução: A atuação do profissional enfermeiro evoluiu de forma ascendente
alcançando o direito de solicitar exames em programas de Saúde Pública, fato que tem
trazido discussão junto às outras categorias profissionais. Os programas e protocolos
do Ministério da Saúde viabilizam ao enfermeiro prescrever exames laboratoriais, logo
a não solicitação destes, quando necessários, é uma atitude omissa, negligente e
imprudente. A pesquisa visou contribuir para que a solicitação dos exames
laboratoriais e a interpretação dos mesmos deixassem de serem vistos como um
desafio para os enfermeiros, além de incentivá-los da importância desta práxis para a
garantia da assistência efetiva. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi analisar a
percepção do Enfermeiro sobre a solicitação e interpretação de exames laboratoriais,
comparando com a legislação vigente. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa, tendo como entrevistados 10 Enfermeiros que
atuam nas Unidades de Atenção Primária à Saúde de um município na Região do Vale
do Aço, Minas Gerais, realizada no mês de Julho de 2010. Como instrumento de coleta
de dados foi utilizado um roteiro de entrevista elaborado pela pesquisadora. As falas
gravadas foram transcritas de forma integral e os resultados analisados
individualmente e agrupados em categorias, que se relacionaram entre si. Foi garantido
o anonimato dos sujeitos por meio da substituição de seus nomes pelas siglas Enf1,
Enf2, Enf3 e assim sucessivamente. Resultados: Observou-se na amostra uma
predominância de sujeitos do sexo feminino (90%), sendo uma característica comum à
Enfermagem. Em relação à titulação, 60% dos enfermeiros declararam possuir
pós-graduação, 60% graduaram-se há mais de 10 anos, 90% negaram participação em
capacitação com foco na solicitação e interpretação de exames laboratoriais, mas
houve unanimidade na afirmação positiva para o conhecimento da Resolução COFEN
195/1997 que dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares pelo
Enfermeiro.
Os enfermeiros entrevistados revelaram terem se capacitado para solicitar e interpretar
os exames laboratoriais de forma autônoma, no decorrer de suas atividades
profissionais, e terem insatisfação em transcrevê-los. Observou-se uma perda da
identidade profissional, uma vez que 80% dos enfermeiros relataram agilizar o fluxo
da unidade com a solicitação dos exames e uma insegurança na práxis apesar de existir
um Protocolo do Ministério da Saúde que regulamenta o ato do Enfermeiro solicitar
exames laboratoriais dentro dos programas de saúde, bem como um Protocolo de
Enfermagem Municipal. Tal fato remete-nos a repensar sobre a verdadeira atribuição
profissional do enfermeiro diante da solicitação e da interpretação de exames
laboratoriais.

 Conclusão: A solicitação e a interpretação dos exames laboratoriais pelo enfermeiro
são condizentes com a realidade que cada um vivencia no seu processo de trabalho.
Percebeu-se insegurança e tensão nesta práxis. O dilema entre liberdade de ação e
ações prescritivas necessita ser analisado para possibilitar a compreensão da atuação
do enfermeiro.
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