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Os resultados de análise celular subsidiam a qualidade na

assistência baseada em dados preditivos e qualificam o

alto desempenho no diagnóstico precoce, pois fornece

resultados precisos, rápidos e de menor custo (1).

A atuação do enfermeiro neste cenário, tem desenvolvido

estratégias no cuidado integral do paciente, contribuindo

para o atendimento personalizado (2).

No ambulatório Médico de Especialidades o Enfermeiro

é inserido na prática de gestão dos laudos críticos com o

objetivo de otimizar o processo diagnóstico com base

científica qualificada. Neste contexto, ao receber os

laudos de anátomos patológicos realizados na unidade o

enfermeiro monitora os resultados, conforme meta de

liberação de 20 dias e prioriza os atendimentos de retorno

médico conforme a criticidade.

No ano de 2020 foram analisados 1574 resultados de

anátomos patológicos, dos quais 261 pacientes (17%)

foram críticos, ou seja, são casos confirmados para

neoplasia maligna. Estes laudos foram liberados com

a média de 12 dias e encaminhados para o setor de

acompanhamento de pacientes na fase diagnóstica de

câncer, onde o retorno médico se deu na média de 08

dias.

Conclui-se que o enfermeiro gestor do laboratório

tem papel fundamental na otimização do atendimento

médico para diagnóstico precoce de câncer,

viabilizando uma assistência inovadora de alto

desempenho dentro da instituição.
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Trata-se de um estudo de caso, da prática do

enfermeiro na gestão de laudos críticos realizados no

ano de 2020 dentro de um ambulatório médico de

especialidades.


