
 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS PARA O SERVIÇO DE 

ENFERMAGEM NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:  

SUBSÍDIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 

 
 
 
 

Sonia Regina Gonçalves dos Santos 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Simone Cruz Machado Ferreira 

 
 
 
 
 

Relatório Final de Dissertação apresentada ao 
Programa de Mestrado em Enfermagem 
Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora 
Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense/UFF como parte dos requisitos para 
a obtenção do Título de Mestre.  
 
Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em 
Saúde. 

 
 

Niterói, 02 de julho de 2014 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS PARA O SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:  

SUBSÍDIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 

 
 

Linha de Pesquisa O Contexto do Cuidar em Saúde 
 
 
 
 
 
 

Autora: Sonia Regina Gonçalves dos Santos 
 
 
 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Simone Cruz Machado Ferreira (UFF) 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 
Prof.ª Dr.ª Simone Cruz Machado Ferreira (UFF) 

 
Prof.ª Dr.ª Graciele Oroski Paes (UFRJ) 
 
Prof.ª Dr.ª Ana Karine Ramos Brum (UFF) 
 

Suplentes: 
 
Prof.ª Dr.ª Karinne Cristinne da Silva Cunha (UNIRIO) 
 
Profª Drª Gisella de Carvalho Queluci (UFF) 



 

 

Ficha Catalográfica 
 

S 237   Santos, Sonia Regina Gonçalves dos. 
Recomendações Operacionais para o Serviço de Enfermagem 

naTomografia Computadorizada: Subsídios para a Organização 
do Processo de Trabalho / Sonia Regina Gonçalves dos Santos. – 
Niterói: [s.n.], 2014.     
   108 f.  
 

 Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) - 
Universidade Federal Fluminense, 2014. 
      Orientador: Profª. Simone Cruz Machado Ferreira. 

 
  1. Enfermagem. 2. Tomografia computadorizada por raio x. 3. Meios 

de contraste. I. Título. 

                                                            CDD 610.73 
        

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 
 Aos meus pais, que foram exemplo de 
amor, dedicação, confiança e ensinamentos. 
 Meu pai que foi tudo em minha vida, me 
protegendo, me amando, cuidando de mim e 
de meus irmãos, sendo pai e mãe, quando 
muito cedo já não tínhamos mais a presença 
da nossa mãe. 
 Minha mãe guerreira, aquela que defendia 
seus filhos com toda sua força, amor, 
proteção e cuidado. Lutando pelos nossos 
estudos, pois dizia que essa era uma riqueza 
que nunca poderíamos perder. 
Sei que hoje, na presença de Deus, 
continuam a orar, olhar e nos proteger. 
Vocês que foram e são muito importantes 
em todos os momentos da minha vida, 
medos, desafios e hoje a conquista desse 
projeto.  
Comemoro com vocês a minha vitória. Meu 
amor eterno a vocês. Muito obrigada! 

 



 

 

Agradecimentos 
 
 A Deus, por ter me dado forças para enfrentar os desafios desta 
caminhada e realizar esta etapa. E por sua presença constante na minha 
trajetória de vida. 
 Aos meus irmãos, minha cunhada e meus sobrinhos pelo apoio e incentivo, 
eles que comemoram cada vitória minha como fosse deles também. 
 A minha família, por acreditar na minha capacidade de superação. Aos 
meus sobrinhos pelo incentivo e em especial a Laura, Lucas, Bruno, Lívia e minha 
afilhada Júlia que se fizeram presentes em todas as minhas dificuldades nas 
tecnologias do computador. Muito obrigado! 
 A minha orientadora, Professora Doutora Simone Cruz Machado Ferreira, 
por ter me acolhido, me incentivado, pela disponibilidade e ajuda nas orientações. 
E por acreditar em mim e propiciar a realização deste sonho. Fonte inesgotável de 
paciência!  Só posso dizer que durante esses quase dois anos, aprendi muito a 
cada encontro, a cada conversa, em cada gesto de carinho e compreensão. Não 
tenho palavras que expressem toda a gratidão e admiração por você! Obrigada 
por tudo! 
 A minha Banca examinadora: Professora Doutora Graciele Oroski Paes e a 
Professora Doutora Ana Karine Ramos Brum pelas valiosas considerações, pelas 
palavras de apoio e incentivo. E por compartilharem comigo seus conhecimentos 
e ensinamentos que ajudaram a construir os meus. 
 A Professora Doutora Bárbara Pompeu Cristovam pela tão valiosa e 
impagável ajuda que deu a este meu trabalho. Essa pessoa bondosa, que foi 
capaz de em meio a tantas atividades, ter um tempinho pra mim. Me dando 
sempre força e incentivo e por me ajudar a manter a calma em meio a tantos 
obstáculos, possibilitando que eles se transformassem em aprendizado. Meu 
muito obrigado! 
 A secretaria Rosane Paiva, que sempre nos recebeu com carinho e 
dedicação, nos apoiando na construção desse processo. 
 As minhas Amigas, pelo carinho e incentivo, fundamentais neste momento 
de minha vida. Minha admiração e gratidão sempre! 
 A você amiga, Sonia Nogueira Leitão, pela força e por ter me ajudado e 
incentivado na construção do meu projeto e por que foi a primeira a acreditar e 
incentivar na ousadia de fazer o mestrado. 
 Aos colegas e professores do curso de mestrado, pelo conhecimento 
compartilhado e por todas as ansiedades e conquistas dessa fase. 
 Ao Enfermeiro Enderson Hernandes Castilho, da Diretoria de Enfermagem 
do HUAP, pela minha liberação para a realização do meu Mestrado. 
 A toda equipe de profissionais da Tomografia do HUAP, que cada um da 
sua forma, me ajudou na construção desse meu sonho. 
 Ao Enfermeiro Odilon Adolfo B. de Souza, pela grande força e incentivo, no 
momento de medo, desespero e desânimo, que me fez permanecer e acreditar 
em meu sonho e hoje concluir o Mestrado. Minha sincera gratidão! 
 E a todos que de alguma forma colaboraram e acreditaram na realização 
deste estudo, e que fazem parte da minha história. 



 

 

Patrocínio:  
Trabalho de pesquisa patrocinado pela Pró Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa 
e Inovação da Universidade Federal Fluminense 
 
Créditos: 
Revisão de português: Ana Cristina Paes Pires 
Revisão Bibliográfica: Ana Cristina Paes Pires 
Assessoria Técnica: Profa. Dra. Barbara Pompeu Christovam 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A essência do cuidado reside na 
dimensão comunicativa, no sentido da 
busca do entendimento e 
reconhecimento mútuo dos sujeitos 
envolvidos. Nesse encontro 
intersubjetivo, cabe ao profissional, no 
exercício do seu trabalho, aplicar a 
técnica na medida justa da 
especificidade da necessidade do 
paciente, e fazê-lo por meio de 
relações de continência, acolhimento e 
vinculo. 
 

Mª Peduzzi; Mª Luiza Anselmi 
 



 

 

RESUMO 

 
Situação-problema: Este estudo tem como enfoque as atividades desenvolvidas 
pelos membros da equipe de enfermagem na Tomografia Computadorizada, onde 
são realizados exames que podem requerer o uso de contraste ou não. O objeto 
deste estudo é o processo de trabalho de enfermagem na unidade de Tomografia 
Computadorizada de um hospital universitário, que envolve orientações e 
procedimentos técnicos relacionados à realização dos exames e está articulado à 
segurança do paciente, principalmente, no que se refere à administração de 
contrastes e na prevenção de complicações consideradas evitáveis.  Objetivos: 
Caracterizar o processo de trabalho da equipe de enfermagem na Unidade de 
Tomografia Computadorizada. Elaborar recomendações operacionais do serviço 
de enfermagem que facilitem a redução dos fatores de risco no pré, trans e pós-
exames. Discutir os procedimentos que competem à equipe de enfermagem, 
estabelecendo sua articulação com os princípios da segurança do paciente. 
Bases conceituais: O processo de trabalho em saúde, com ênfase na 
caracterização de seus momentos e, especificamente do trabalho de 
enfermagem. Também, após busca bibliográfica, foram referenciados estudos 
sobre tomografia computadorizada e a atuação de enfermagem nessa unidade. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, 
desenvolvido na unidade de tomografia computadorizada, cujos sujeitos são os 10 
membros da equipe de enfermagem. Os procedimentos de coleta de dados foram 
dois, a observação sistemática direta e a técnica da vinheta. Resultados e 
discussão: O processo de trabalho de enfermagem na tomografia 
computadorizada tem como finalidade a realização do exame agendado, 
considerando à segurança do paciente. O objeto deste trabalho é caracterizado 
pelas necessidades de saúde do paciente, no que se referem ao seu estado de 
saúde e comorbidades. Apresenta como instrumentos, o conhecimento técnico 
científico, a própria unidade de tomografia computadorizada e materiais utilizados 
nos procedimentos técnicos. As atividades da equipe de enfermagem são as 
orientações pré e pós exames e os procedimentos técnicos de enfermagem, 
sobretudo relacionados à administração do meio de contraste por via 
endovenosa. Considerações Finais: O trabalho de enfermagem pode ser o 
diferencial na unidade de Tomografia Computadorizada, tendo em vista que na 
coordenação das atividades, do ponto de vista gerencial, a enfermeira promove o 
trabalho com os meios necessários, ou seja, recursos humanos e materiais, 
organizando-os com foco num atendimento humanizado e seguro que visa o 
atendimento das necessidades de saúde dos pacientes.  Assim, o produto deste 
estudo consiste num instrumento orientador que apresenta os momentos 
operacionais do trabalho de enfermagem articulados a segurança do paciente 
denominado “Recomendações Operacionais para o Serviço de Enfermagem na 
Tomografia Computadorizada”. 
 
Descritores: Enfermagem; Meios de Contraste; Tomografia e Extravasamento de 
Materiais Terapêuticos e Diagnósticos. 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Problem situation: This study focus on activities undertaken by members of the 

nursing team in CT, where tests that may require the use of contrast or not. The 

object of this study is the process of nursing job in CT unit of a university hospital, 

which involves technical guidelines and procedures related to the conduct of 

examinations and is articulated to patient safety, especially with regard to the 

administration of contrast and prevention of complications considered preventable. 

Objectives: To characterize the working process of the nursing staff in the unit 

CT. Develop operational recommendations of the nursing services that facilitate 

the reduction of risk factors before, during and post-tests. Discuss the procedures 

that compete for the nursing staff, establishing its linkage with the principles of 

patient safety. Conceptual foundations: The work process in health, with 

emphasis on characterization of their moments, and specifically the nursing work. 

Also, after literature search, studies on CT and the role of nursing in this unit were 

referenced. Methodology: This is a case study with a qualitative approach, 

developed in computed tomography unit, whose subjects are the 10 members of 

the nursing team. The procedures for data collection were two direct and 

systematic observation technique vignette. Results and discussion: The process 

of nursing job in computed tomography aims at the realization of scheduled 

examinations, including patient safety. The object of this work is characterized by 

the patient's health needs, as they relate to your health status and comorbidities. 

Presents as instruments, scientific expertise, the unit of computed tomography and 

materials used in technical procedures. The activities of the nursing staff are the 

pre and post testing guidelines and technical nursing procedures, especially 

related to the administration of contrast medium intravenously. Final Thoughts: 

The nursing job can be the difference in the CT unit, considering that the 

coordination of activities, from a managerial perspective, the nurse promotes the 

work with the necessary means, as, human and material resources, arranging 

them in a focused and humane care insurance that aims to meet the patients’ 

heath needs. Thus, the product of this study is a guiding tool that displays the 

operating times of articulated nursing work for patient safety called "Operational 

Recommendations for the Nursing Service in CT."  



 

 

 

Descriptors: Nursing; Contrast Media; Tomography and extravasation of 

Diagnostic and Therapeutic Materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Situación Problema: Este estudio se centra las actividades realizadas por los 

miembros del equipo de enfermería en CT, donde las pruebas que pueden 

requerir el uso de contraste o no se realizan. El objeto de este estudio es el 

proceso de trabajo de enfermería en la unidad de TC de un hospital universitario, 

que implica directrices y procedimientos técnicos relacionados con la realización 

de los exámenes y se articula a la seguridad del paciente, sobre todo en lo que 

respecta a la administración de contraste y la prevención de complicaciones 

considerado evitable. Objetivos: Caracterizar el proceso de trabajo del personal 

de enfermería en la unidad de TC. Desarrollar recomendaciones operativas de los 

servicios de enfermería que facilitan la reducción de los factores de riesgo antes, 

durante y después de los ensayos. Discuta los procedimientos que compiten por 

el personal de enfermería, estableciendo su vinculación con los principios de la 

seguridad del paciente. Fundamentos conceptuales: El proceso de trabajo en 

salud, con énfasis en la caracterización de sus tiempos, y en concreto el trabajo 

de enfermería. Además, después de búsqueda en la literatura, se hace referencia 

a los estudios en la TC y el papel de la enfermería en esta unidad. Metodología: 

Es un estudio de caso con abordaje cualitativo, desarrollado en la unidad de 

tomografía computarizada, cuyos temas son los 10 miembros del equipo de 

enfermería. Los procedimientos para la recolección de datos fueron dos viñeta 

técnica de observación directa y sistemática. Resultados y discusión: El 

proceso de trabajo de enfermería en la tomografía computarizada tiene por objeto 

la realización de los exámenes programados, incluyendo la seguridad del 

paciente. El objeto de esta obra se caracteriza por las necesidades de salud del 

paciente, en relación con su estado de salud y las comorbilidades. Presenta como 

instrumentos, los conocimientos científicos, la unidad de la tomografía y 

materiales utilizados en los procedimientos técnicos computarizada. Las 

actividades del personal de enfermería son las directrices de las pruebas pre y 

post y procedimientos técnicos de enfermería, especialmente relacionados con la 

administración del medio de contraste por vía intravenosa. Consideraciones 

finales: El trabajo de enfermería puede ser la diferencia en la unidad CT, 



 

 

teniendo en cuenta que la coordinación de actividades, desde una perspectiva de 

gestión, la enfermera promueve el trabajo con los medios necesarios, es decir, los 

recursos humanos y materiales, organizándolos en un seguro de atención 

focalizada y humana que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de salud 

de los pacientes. Por lo tanto, el producto de este estudio es una herramienta de 

guía que muestra los tiempos de operación de trabajo articulado de enfermería 

seguridad del paciente llamado "Recomendaciones Operativas para el Servicio de 

Enfermería en CT."  

 

Descriptores:: Enfermería; Medios de Contraste; Tomografía y extravasación de 

materiales terapéuticos y de diagnóstico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O objeto deste estudo é o processo de trabalho de enfermagem na unidade 

de Tomografia Computadorizada de um hospital universitário, que será aqui 

entendido como as ações de enfermagem que são desenvolvidas no cotidiano de 

trabalho dessa unidade e que possuem especificidades, estando diretamente 

articuladas à realização dos exames, orientações para prevenção de 

complicações consideradas evitáveis e observações para detecção precoce de 

fatores de risco na administração de contrastes. 

 Essa dissertação de Mestrado está inserida na linha de pesquisa “O 

Contexto do Cuidar em Saúde”, do Mestrado Profissional Enfermagem 

Assistencial. Essa linha aborda estudos sobre o processo de gestão em 

enfermagem, assim ao focalizar a organização do processo de trabalho, é 

enfatizada a ação gerencial da enfermeira no cenário da unidade de tomografia 

computadorizada. Outro aspecto contemplado no presente estudo é a sua 

interface com o Programa Nacional da Segurança do Paciente (PNSP), quando 

discute o processo de trabalho visando à qualidade e mitigação dos eventos 

adversos relacionados ao uso do contraste. 

 O interesse por esse tema está relacionado à minha trajetória profissional 

na qual atuei com pacientes internados que eram submetidos a exames por 

imagem e posteriormente, como enfermeira no serviço de hemodinâmica onde 

assisti a pacientes que faziam uso de contraste. 

 Iniciei o trabalho na unidade de tomografia computadorizada em fevereiro 

de 2013, onde o atendimento caracteriza-se por pacientes que se submetem a 

exames e fazem uso de contraste, estando sujeitos às reações adversas. Desta 

forma, chamou a atenção ações de segurança dos pacientes em radiologia e 

diagnóstico por imagem, como também a preocupação com a qualidade e a 

humanização desses serviços. 

 Este estudo tem como enfoque as atividades desenvolvidas pelos 

membros da equipe de enfermagem na Tomografia Computadorizada, onde são 

realizados os exames cerebrais, renais, abdominais, lombares, cardiovasculares, 
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dentre outros, que podem requerer o uso de contraste oral, venoso ou retal e 

também, existem os que não precisam de contraste, assim, há necessidade de 

capacitação da equipe que lá atua. 

 Os centros de diagnóstico tiveram uma evolução significativa no século XX, 

caracterizada por um alto nível tecnológico de complexidade e dinamismo, que 

exigem agilidade, atenção e observação na realização de seus processos1. Esses 

centros estão classificados de acordo com o tipo e características dos exames 

realizados, assim, existe o diagnóstico por Imagem, por Métodos Gráficos e por 

Métodos Endoscópicos1. 

 O Centro de Diagnóstico por Imagem, também chamada de Unidade de 

Imagem é composta pelos seguintes serviços: radiologia convencional, tomografia 

computadorizada, ultrassonografia, hemodinâmica e ressonância magnética1. 

 A atuação do enfermeiro no Centro de Diagnóstico por Imagem deve estar 

embasada em conhecimento científico atualizado e com técnica apropriada, a fim 

de que se alcance o resultado clínico desejado e se promova a segurança e 

satisfação do paciente1. 

 A unidade de Tomografia Computadorizada (TC) desempenha papel 

importante no desenvolvimento das atividades assistenciais do hospital, na 

medida em que confirma ou complementa os achados diagnósticos. Um princípio 

básico de funcionamento da TC é a utilização de feixes muito finos de raios X, em 

que se agregam recursos avançados da tecnologia de computação, de forma a 

proporcionar a obtenção de imagens mais detalhadas, aprimorando sobremaneira 

a visualização de segmentos corporais2. 

 No Hospital Universitário Antônio Pedro existe uma unidade de tomografia 

computadorizada, com recursos de alta complexidade, utilizados para auxiliar nos 

diagnósticos e consequentemente, na escolha dos processos terapêuticos com 

base nos resultados de exames, através de técnicas de imagens. Essa unidade 

apresenta dificuldades no seu funcionamento, dentre as quais chama a atenção 

que as atividades são desenvolvidas sem uma padronização estabelecida, onde 

não há uma organização da assistência de enfermagem e também, não existe a 

definição das atribuições dessa equipe. 
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 Outra questão relevante na unidade de TC do HUAP está relacionada ao 

preparo e administração do contraste por via endovenosa, que é realizado por 

bomba infusora, requerendo treinamento apropriado para o manuseio correto das 

substâncias e assim ser possível estabelecer a dose específica para cada pessoa 

de acordo com o seu peso. 

O meio de contraste iodado é geralmente administrado por via 

endovenosa, ou via retal, podendo ser, também, via oral durante o exame. Esta 

substância consegue dar maior definição às imagens tomográficas, melhorando a 

qualidade da informação morfológica fornecida pela tomografia. A qualificação e o 

preparo técnico dos profissionais são imprescindíveis para identificação precoce 

de fatores de riscos e sinais de reações adversas, sendo decisivos na prevenção 

de danos aos pacientes2. 

 Também, foi apreendido que após os exames os pacientes eram logo 

dispensados, sem esperar o período mínimo de vinte minutos para observação de 

reações ao contraste2. Isso acontecia quando os mesmos haviam sido orientados 

de forma resumida e pouco esclarecedora quanto às reações que poderiam 

ocorrer. 

 Quanto ao grau de severidade, as reações adversas aos contrastes 

classificam-se em leves, moderadas e graves. As graves requerem suporte 

terapêutico de emergência e o paciente é hospitalizado para acompanhamento. 

Os sintomas de reações graves incluem arritmias com repercussão clínica, 

hipotensão, broncoespasmo severo, convulsão, edema pulmonar, síncope, 

fibrilação atrial ou ventricular e parada cardiorrespiratória2. 

 É possível inferir que a prioridade do atendimento na unidade de 

Tomografia Computadorizada do HUAP é agilizar a realização dos exames, sendo 

rápidos na condução aos procedimentos, que num olhar superficial parece 

dinamizar o atendimento, mas pode comprometer sua qualidade, principalmente 

quando os pacientes são dispensados logo após o exame, sem demorar o mínimo 

necessário para ser garantida sua segurança e com uma orientação qualificada. 

 A garantia da segurança do paciente tem que ser prioritária em nossas 

atividades, já que o erro associado ao cuidado vem crescendo nos últimos anos 

no Brasil e no mundo. Destaca-se que os eventos adversos geram custos altos ao 
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sistema de saúde e danos ao paciente, que podem ser irreparáveis e, muitas 

vezes necessitam de internações prolongadas, gerando perda de confiança e 

insatisfação dos pacientes e seus familiares. O conhecimento sobre os aspectos 

jurídicos, que envolvem questões de segurança, é de grande valia para o 

profissional de saúde, não só no que se refere à proteção, mas o conhecimento 

para o exercício profissional propriamente dito3. 

 Nesta perspectiva, apreendeu-se as atividades de enfermagem realizadas 

na Unidade de Tomografia Computadorizada, visando à organização do trabalho, 

coordenação das atividades e o gerenciamento da assistência de enfermagem. 

 Os enfermeiros que atuam em unidades que expressam no seu cotidiano a 

evolução tecnológica da saúde, como os exames de diagnósticos por imagem, 

estão inseridos numa realidade que exige um crescente número de profissionais, 

cientificamente preparados, que atuem com uma visão humanizada e 

interdisciplinar, buscando qualidade no atendimento e excelência nos resultados, 

participando de forma eficaz na gestão de recursos, elaboração e execução de 

protocolos de assistência para as soluções e gerenciamento dos problemas1. 
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1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

Neste movimento de reflexão, foram elaboradas as seguintes questões que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa: 

1) Como se dá o processo de trabalho da equipe de enfermagem na Unidade de 

Tomografia Computadorizada no HUAP? 

2) Quais atividades fazem parte da assistência de enfermagem na Unidade de 

Tomografia Computadorizada? 

3) Como deve ser desenvolvida a assistência de enfermagem no pré, trans e pós 

procedimento na Unidade de Tomografia Computadorizada, visando a redução 

de fatores de riscos na realização dos exames? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Mediante o problema apresentado e de acordo com o significado deste trabalho, 

foram traçados os seguintes objetivos: 

- Objetivo Geral: 

Produzir recomendações operacionais do serviço de enfermagem na TC 

para subsidiar a organização do processo de trabalho, promovendo a redução dos 

fatores de risco na realização dos exames e a segurança do paciente. 

 

- Objetivos Específicos: 

1) Caracterizar o processo de trabalho da equipe de enfermagem na Unidade de 

Tomografia Computadorizada do HUAP; 

2) Descrever as ações de enfermagem na unidade de Tomografia 

Computadorizada; 

3) Elaborar recomendações operacionais do serviço de enfermagem que 

facilitem a redução dos fatores de risco no pré, trans e pós exames na unidade 

de TC do HUAP. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 A importância em realizar este estudo consiste na necessidade de 

organizar o processo de trabalho de enfermagem na unidade de TC, tendo em 

vista que a capacitação e o preparo técnico dos membros dessa equipe fazem 
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toda a diferença na identificação precoce dos sinais de reações adversas, sendo 

decisivos na prevenção de danos aos pacientes2. 

 Na administração de contraste em tomografia computadorizada, os eventos 

adversos podem ocorrer após uma única administração ou após múltiplas. É 

bastante usual classificá-los quanto ao seu mecanismo etiológico, grau de 

severidade e tempo decorrido após a administração. 

 O Ministério da Saúde através da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, 

considerando a necessidade de se desenvolver estratégias, produtos e ações que 

possibilitem a promoção da mitigação da ocorrência de eventos adversos na 

atenção à saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP). Esse programa é direcionado aos gestores, profissionais e usuários da 

saúde e tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em 

saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Aborda 

vários aspectos da segurança do paciente, entretanto neste estudo daremos 

ênfase ao evento adverso, definido no art. 4º como incidente que resulta em dano 

ao paciente4. 

 Os eventos adversos, erros ou incidentes que causam danos ao paciente, 

frequentemente, são considerados como erros de profissionais negligentes ou 

não treinados. Hoje com a nova legislação, busca-se rever essa visão sobre os 

eventos, que aponta para considerá-los como alerta para melhorar a qualificação, 

treinamento e preparação profissional na sua formação. Também atentar para 

problemas na infraestrutura que interferem na realização de procedimentos e no 

processo de trabalho. Esses eventos devem ser comunicados com a finalidade de 

promover a segurança do paciente e não para fomentar atos punitivos, mas 

informativos, para melhor instruir os agentes do trabalho em saúde. 

 Nesta perspectiva, a partir da data de publicação da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde, os mesmos deverão estruturar o Núcleo de Segurança do 

Paciente (NSP), que irá desenvolver um plano com esse foco. Os princípios 

norteadores são a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de 

tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/07/2013&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=112
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/07/2013&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=112
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articulação e a integração dos processos de gestão de risco e a garantia das boas 

práticas de funcionamento do serviço de saúde5. 

 A elaboração de tecnologias orientadoras poderá auxiliar na promoção de 

boas práticas e na prevenção desses eventos adversos na unidade de tomografia 

computadorizada. Pois, servirá de base para consultas sobre como fazer os 

procedimentos de enfermagem e para organização de rotina dos profissionais, o 

que favorece o desenvolvimento de normas e padrões globais para reconhecer a 

importância da segurança do paciente4. Nesta perspectiva, este estudo que busca 

construir instrumentos norteadores para as ações de enfermagem, tem como 

finalidade a organização do trabalho na unidade de TC. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

 

Levando-se em consideração o recorte em que se dá ênfase neste estudo, 

fez-se necessário estabelecer uma revisão de literatura relacionada à tomografia 

computadorizada, o uso de contraste e a assistência de enfermagem e assim, 

estabelecer um corpo de conhecimentos específicos para esta formulação teórica 

acerca da organização deste trabalho. 

 Também, este capítulo aborda a fundamentação teórica sobre o processo 

de trabalho em saúde, o processo de trabalho em enfermagem e os seus 

elementos: objeto, finalidade e instrumentos, que será utilizada para subsidiar a 

análise dos dados. 

  

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 Inicialmente a busca eletrônica foi desenvolvida de janeiro a dezembro de 

2013, através das bases de dados para melhor traduzir a percepção e definição 

da assistência de enfermagem prestada aos pacientes no setor de tomografia. 

 Foram consultadas as bases de dados indexados, como periódicos da 

CAPES (Busca por Assunto); Biblioteca Virtual de Saúde (Lilacs; Medline e 

Cochrane) e PubMed, com textos na íntegra e recorte temporal de 2000 a 2013, 

estabelecendo como critérios de inclusão: artigos publicados com textos na 

íntegra, cuja a temática esteja relacionada à enfermagem e que haja presença de 

um descritor escolhido, atuação do enfermeiro e assistência de enfermagem nos 

cuidados com o uso de contraste iodado; e os critérios de exclusão foram: textos 

descritivos de exames; textos relacionados a diagnósticos médicos; e 

relacionados a outras especialidades; e produções que se apresentassem em 

mais de uma base de dados. 

 Nos periódicos da CAPES, foram encontrados: na Busca por Assunto 05 

artigos (Scielo), utilizando os descritores: meios de contraste e enfermagem, 02 

eram repetidos; ficando um total de 03 artigos. Na PubMed foram encontrados 
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4.985 artigos: com os “descritores”: contrast media; extravasation of therapeutic 

materials e computed X Ray tomography, sendo selecionados 03 artigos de 

acordo com os critérios de inclusão/exclusão estabelecidos. Nas bases de dados 

da BVS foram encontrados 490, sendo selecionados 04 artigos na íntegra, 

conforme os critérios de inclusão/exclusão estabelecidos, sendo 02 repetidos, 

ficando um total de 02 artigos. Foram utilizados os descritores: enfermagem; 

meios de contraste; tomografia e extravasamento de materiais terapêuticos e 

diagnósticos. Na Cochrane foram encontrados 04 artigos, porém 01 atendeu aos 

critérios de inclusão. Os descritores utilizados foram: enfermagem; tomografia e 

meios de contraste. Após essa busca foram encontrados um total de 09 artigos, 

que foram analisados através de quadro, apresentado no Apêndice 1. 

 A representação gráfica do levantamento bibliográfico está representada 

abaixo: 

 

Gráfico 1: Levantamento bibliográfico 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Assim, o levantamento bibliográfico do estudo incluiu uma revisão de 

literatura, que buscou a produção científica acerca da assistência de enfermagem 

desenvolvida na unidade de tomografia computadorizada. Num segundo 

momento foi realizado um levantamento de textos sobre processo de trabalho em 
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saúde e de enfermagem, que contribui para explicar a constituição dos elementos 

do processo de trabalho e estabelecer as bases conceituais do estudo, tendo em 

vista o movimento analítico para o tratamento dos dados encontrados.  

 

2.2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

 A radiologia é um dos avanços alcançados no conhecimento tecnológico e 

científico. A partir do advento da radiologia, cada vez mais vem se sofisticando as 

possibilidades de visualizar as estruturas internas do corpo humano. Isso se 

tornou mais evidente com a incorporação dos conhecimentos advindos da 

informática associando-os a possibilidade de leituras mais apuradas das imagens 

capturadas. 

 A Tomografia Computadorizada (TC) é um exame para o diagnóstico das 

patologias de todos os segmentos do corpo humano. Em 1971 foi realizado o 

primeiro exame de tomografia computadorizada para diagnóstico de um tumor de 

lobo frontal esquerdo e em 1974 os primeiros tomógrafos computadorizados já 

estavam em funcionamento6. Evidencia-se assim, que recentemente, na 

associação da ciência médica, da radiologia e da informática, foi desenvolvida a 

tomografia computadorizada e com ela, houve a necessidade de substâncias 

químicas, que propiciam melhor visualização dos segmentos corporais, os meios 

de contraste, que consequentemente, auxiliam na definição diagnóstica com 

maior eficácia7. 

Figura 1: Tomógrafo 

 
Fonte: Imagem retirada de página da internet. Disponível em 
<http://playmagem.com.br/portal/2012/11/21/estudo-cardiovascular-em-tomografo-de-64-canais-
por-claudio-souza>. 
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 Para realizar a TC é necessário um computador responsável pelos cortes e 

pela movimentação da mesa onde está o paciente. É um procedimento indolor, 

onde o paciente deve se manter imóvel, enquanto o aparelho tomógrafo realiza os 

registros2. 

 
 “A TC delineia órgãos de uma nova maneira por meio da produção de 
imagens de cortes transversais do paciente digitalizadas 
eletronicamente. Dessa forma, alcança sensibilidade maior que a normal 
para melhorar os contrastes radiológicos naturais entre os órgãos. A TC 
não pode criar contraste onde não existe. No entanto, é 
excepcionalmente sensível aos meios de contraste e pode detectar 
anormalidades relacionadas à doença pela distribuição de uma dose 
intravenosa de meio de contraste. De 60% a 80% de todas as TC 
envolvem a utilização de um meio de contraste”

8 
. 

 

Figura 2: Paciente na mesa do tomógrafo 

 
Fonte: Imagem retirada de página da internet. Disponível em http://abeclin.org.br/avaliacao-de-
eventos-adversos-relacionados-com-aparelhos-de-tomografia-computadorizada/ 
 

 A tomografia é um método computadorizado de diagnóstico baseado na 

emissão de raios-X e transformação dos dados obtidos em imagens, porém 

oferece riscos de exposição e do uso de contraste iodado, havendo necessidade 

de ações para diminuir ou minimizar os eventos adversos. 

 Reação Adversa ao Medicamento (RAM) é qualquer resposta prejudicial ou 

indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses 

usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da 

doença ou para a modificação de funções fisiológicas9 . 

 O contraste iodado é administrado geralmente por via oral ou venosa 

durante o exame, podendo também ser administrado via retal. Ele é classificado 

como iônico quando se dissocia em solução produzindo partículas com poder 

osmótico, e, como não iônico, quando não se dissocia em solução e a quantidade 

http://abeclin.org.br/avaliacao-de-eventos-adversos-relacionados-com-aparelhos-de-tomografia-computadorizada/
http://abeclin.org.br/avaliacao-de-eventos-adversos-relacionados-com-aparelhos-de-tomografia-computadorizada/
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de partículas em relação ao volume de solução determina a osmolaridade do 

contraste. Quanto maior a densidade e viscosidade, maior resistência no fluxo, 

dificultando sua diluição na corrente sanguínea2. 

 O volume de contraste utilizado para cada exame é de 1 ml/kg de peso, 

sendo necessário determinar o peso do paciente. As reações dependem de vários 

fatores, como o tipo e volume de contraste administrado, condições clínicas do 

paciente, sendo importante que a equipe esteja familiarizada com esses fatores 

de risco. 

 Alguns pacientes podem apresentar reações adversas ao contraste iodado, 

que podem ser classificadas quanto ao grau de severidade em: a) leves: reações 

que cedem sem medicamentos e necessitam de observação e geralmente tem 

curta duração; b) moderadas: as que necessitam de medicamentos e tem boa 

resposta ao tratamento, não requerendo hospitalização e; c) graves: necessitam 

de suporte de emergência e o paciente é hospitalizado para observação. Essas 

reações podem ocorrer durante a injeção e nos primeiros 20 minutos após 

administração do contraste (imediatas) ou após 30/60 minutos da administração 

do contraste (tardias)2. 

 Os textos encontrados na literatura 7,10-11 mostram que o contraste iodado 

não iônico apresenta reações adversas menores que o contraste iônico, porém 

seu custo é maior, tornando seu consumo mais caro, sendo reservado para os 

pacientes que apresentam fatores de risco para reações adversas. Também é 

utilizado nos exames cuja via de administração é endovenosa. 

 Outras medidas preventivas podem ser utilizadas pela enfermagem como: 

verificar história de alergias; levantamento de fatores de risco; drogas utilizadas 

pelo paciente; uso de medicações profiláticas; avaliação do estado geral do 

paciente; observação do paciente durante e após o exame; preparo quanto à 

hidratação e o jejum; registro em prontuário da evolução do paciente; orientação 

do paciente e Termo de Consentimento Informado2. 

 A equipe de enfermagem deve prestar assistência ao paciente física e 

emocional, no pré, trans e pós-exame, dando as orientações necessárias para 

otimizar seu atendimento e o sucesso na realização do exame. 
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 Os riscos consequentes à radiação devem ser orientados à equipe 

multiprofissional e aos pacientes e a segurança de ambos, garantida através da 

observação das normas e procedimentos preconizados para essa finalidade. 

Também, deve ser enfatizada a importância da utilização de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), que no Brasil é regulamentado pela Norma 

Regulamentadora NR-6 da Portaria nº 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho e 

Emprego12 e Portaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde13. No que se 

refere especificamente à enfermagem, a Resolução nº 211/98 do COFEN14, versa 

sobre medidas de proteção radiológica e treinamento para o uso correto dos 

equipamentos de proteção individual e radioproteção1,3, 15-16. 

 Também, há a necessidade de garantir a segurança do paciente no pré, 

trans e pós-exame, com orientação no preenchimento de questionários, avaliação 

de riscos e orientação sobre o uso dos contrastes, patologias existentes e uso de 

medicação e, ainda sobre a exposição dos pacientes e familiares aos raios-X. 

 

2.3 ATIVIDADES DE ENFERMAGEM NA TC 

 

 A tomografia computadorizada (TC) apresenta alta demanda de solicitação 

de exames, onde os trabalhadores de enfermagem prestam assistência antes, 

durante e após os exames. Também envolve preparo e administração de 

contrastes, entretanto, existe a possibilidade do contraste ser introduzido por 

bombas injetoras. Além disso, faz parte da atuação da enfermagem o 

acompanhamento de alguns exames, especialmente aqueles em que os usuários 

não podem ficar sozinhos na sala de exame devido às suas condições clínicas, 

como é o caso dos politraumatizados, das crianças, entre outros. A atuação da 

equipe de enfermagem nessa unidade inclui cuidados executados no atendimento 

dos procedimentos, exigindo dos enfermeiros conhecimento das tecnologias 

especializadas, habilidade, competência e tomada de decisão nas situações-

problemas1. 

 A competência do enfermeiro em radioterapia, medicina nuclear e serviços 

por imagem foram estabelecidos pela Resolução COFEN nº 211/98 onde destaca 

entre outras funções do enfermeiro: planejar, organizar, supervisionar, executar e 
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avaliar todas as atividades de Enfermagem, em pacientes submetidos à radiação 

ionizante, alicerçados na metodologia assistencial de enfermagem; participar de 

programas de garantia da qualidade em serviços que utilizam radiação ionizante, 

de forma setorizada e global; proporcionar condições para o aprimoramento dos 

profissionais de enfermagem atuantes na área, através de cursos e estágios em 

instituições afins e manter atualização técnica e científica que lhe permita atuar 

com eficácia em situações de rotina e emergenciais, visando interromper e/ou 

evitar acidentes ou ocorrências que possam causar algum dano físico ou 

material1,12-14,17. 

 Os artigos1,12-13,18-16 sobre a atuação do enfermeiro no Serviço de 

Diagnóstico de Imagem (SDI) falam da importância da atualização do enfermeiro 

nos avanços tecnológicos para desempenhar suas habilidades técnicas no uso do 

equipamento: como as técnicas de desinfecção, reconhecimentos de defeitos, 

garantindo uma assistência de qualidade e sem estresse para a equipe e o 

paciente. 

 De acordo com o Parecer COREN-DF nº 025/201116-19 as atividades do 

profissional de enfermagem que atua em radiologia, se baseiam na assistência 

segura e de qualidade. Cabendo ao enfermeiro estar habilitado para reconhecer, 

prevenir e atender possíveis complicações relacionadas ao exame, orientar os 

usuários e familiares sobre proteção de reações ionizantes e riscos de reações 

adversas graves, elaborações de protocolos assistenciais e gestão de recursos 

humanos e materiais e supervisão da sua equipe. Onde as atribuições específicas 

das categorias dos profissionais de enfermagem devem estar formalmente 

designadas, descritas e divulgadas em protocolos reconhecidos. E aos técnicos 

de enfermagem (TE) cabem ações complementares sob a supervisão do 

enfermeiro. 

 Historicamente os enfermeiros são preparados para cargos administrativos 

e esse processo de formação de enfermeiros gestores, preocupa os 

pesquisadores educacionais, sobre a dicotomia “assistência e gestão”. “Todo líder 

deve exercer liderança participativa e situacional. Ambos, lideres e gestores, 

necessitam do comprometimento das pessoas para execução dos planos e 

alcance dos resultados esperados”19-20. 
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 O conhecimento da tecnologia, dos meios de contraste e seus efeitos, bem 

como a competência para agir em situações de emergência são fundamentais 

para o sucesso na realização de exames por imagem2. 

 

2.4 O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

 O trabalho em saúde está caracterizado na esfera da produção não 

material, pois o mesmo se completa no ato de sua realização e seu produto não 

se concretiza na forma de um bem material. Pode assumir formas diversas, desde 

uma cirurgia, assistência clínica, até procedimentos que envolvam cuidados 

específicos, entretanto, é imprescindível citar que a assistência à saúde é 

desenvolvida de diversas maneiras, mas sempre é considerada uma atividade 

especial21. 

 O processo de trabalho é a junção dos meios de trabalho e dos objetos 

sobre o quais recai uma atividade produtiva. Nos estudos sobre o processo de 

trabalho em saúde, destacam-se os de Mendes Gonçalves, que compreende as 

práticas de saúde e analisa os componentes desse processo que são: o objeto do 

trabalho, os instrumentos, a finalidade e os agentes, e ressalta que esses 

elementos precisam ser examinados de forma articulada e não em separado. 

Aplica em seus estudos a teoria marxista do trabalho, evidenciando que a 

atividade do homem opera uma transformação no objeto sobre o qual atua, por 

meio de instrumentos, e essa transformação está subordinada a um determinado 

fim22. 

 O objeto representa, no setor saúde, necessidades humanas de saúde e é 

o aspecto específico sobre o qual incide a atividade do trabalho. Enfatiza que, um 

certo aspecto da realidade destaca-se como objeto de trabalho, somente quando 

o agente assim o delimita, ou seja, é recortado por um “olhar” que contém um 

projeto, uma finalidade22. No caso da saúde, a finalidade é intervir de forma a 

satisfazer as necessidades de saúde dos pacientes, quaisquer que sejam e que 

podem requerer a atuação de diversos profissionais. 

 Os instrumentos de trabalho são os meios com os quais se trabalha, que 

são distinguidos em dois sentidos: em sentido estrito e em sentido amplo. No 
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primeiro sentido, servem de intermediários entre o agente e o objeto sobre o qual 

o trabalho é direcionado. Em sentido amplo, compreendem todas as condições 

materiais que, sem intervir diretamente no processo de transformação, são 

indispensáveis à realização deste23. É possível exemplificar na unidade de TC, 

que as seringas e bombas infusoras são instrumentos de trabalho no sentido 

estrito, pois intermediam a ação de administrar o meio de contraste no paciente. 

Por outro lado, a unidade de TC com suas instalações, seria o instrumento em 

sentido amplo. 

 O específico do trabalho humano consiste em ser uma atividade orientada 

para um fim. Ao estabelecer uma finalidade o homem antecipa a transformação 

do objeto em produto. Ele pensa aquilo que quer obter, que é determinado pela 

solicitação de necessidades do ser humano24. 

 O cotidiano do trabalho em saúde se refere à prática dos 

trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no dia a dia da produção e 

consumo de serviços de saúde22. O trabalhador de saúde é sempre coletivo, vale 

assinalar que não há trabalhador de saúde que consiga sozinho dar conta do 

complexo objeto do ato de cuidar: o mundo das necessidades de saúde. Deste 

modo, o trabalho de um técnico da saúde, de um profissional universitário ou de 

um auxiliar depende um do outro. 

 O trabalho em saúde é um trabalho coletivo, esses diferentes profissionais, 

com seus conhecimentos e práticas, colaboram com a complexidade da 

assistência prestada e a não interdisciplinaridade gera a fragmentação, 

dificultando o avanço da assistência. E a finalidade do trabalho destes 

profissionais é atender essas necessidades, contribuindo para o resultado dessa 

assistência. Porém a organização do processo de trabalho e o envolvimento dos 

diferentes profissionais são fundamentais para a qualidade da assistência de 

forma integrada25. 

 O debate em torno do processo de trabalho tem se mostrado 

extremamente importante para a compreensão da organização da assistência à 

saúde, que é sempre realizada por um trabalhador de dimensão coletiva. Nesse 

contexto, se estabelece uma pactuação que não se dá apenas em processo de 



 

35 

negociação, mas estrutura-se, muitas vezes, a partir de conflitos e tensões vividos 

no cenário de produção da saúde, seja na gestão ou na assistência26. 

 

2.5 O PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

 A enfermagem é uma profissão incluída no contexto econômico, político, 

social e cultural que estabelece suas práticas e seu processo de trabalho, 

tentando responder às exigências do mercado de trabalho, que influenciam a sua 

prática profissional27. 

 O trabalho de enfermagem, assim como o trabalho em saúde, integra a 

prestação de serviços à saúde, como parte do setor terciário da economia e, 

portanto, tem características distintas. Realiza-se em diferentes instituições de 

saúde, sejam elas públicas ou privadas28. 

 A organização do trabalho de enfermagem é feita com base em atividades 

realizadas de forma parcelada, fragmentada e rotinizada, nas quais estão 

presentes a hierarquia e a disciplina. Neste contexto, a divisão técnica e social do 

trabalho da equipe de enfermagem é composta por diferentes categorias de 

trabalhadores, com diferentes níveis de formação: enfermeiro, técnico de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem. Enquanto os enfermeiros assumem, 

predominantemente, a concepção do trabalho e o seu gerenciamento, os 

auxiliares e técnicos de enfermagem assumem a sua execução e assistência 

direta28. 

 Conhecer a área de enfermagem implica em compreender seus múltiplos 

agentes e as articulações com as demais práticas de saúde. Um dos aspectos 

importante são os instrumentos materiais e intelectuais, saberes técnicos que 

informam e fundamentam as ações realizadas, onde as intervenções de 

enfermagem estão relacionadas ao um trabalho reflexivo para respeitar e 

reconhecer as particularidades do paciente, atuando sempre com trabalho de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde29. 

 A enfermagem enquanto atividade é capaz de transformar-se, participando 

do trabalho coletivo em saúde, num trabalho próprio, a partir dos seus próprios 

processos de trabalho – cuidar, educar e gerenciar, e que toma por referência o 
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interesse do usuário, representado por suas necessidades de saúde. Uma prática 

social com a finalidade de transformação, vinculada às leis sociais de 

necessidades. Necessidades que estão vinculadas a sua inserção na organização 

produtiva, articulada a definição do papel do enfermeiro e de sua equipe, 

relacionada à finalidade do trabalho de enfermagem30. 

 Ao refletir sobre o processo de trabalho de enfermagem é possível afirmar 

que é uma profissão que está presente em todas as instituições assistenciais, nas 

24 horas, e suas ações interferem na qualidade assistencial. Assim, é 

imprescindível que seja composta por trabalhadores qualificados e especializados 

para prestar suas atividades socialmente necessárias30. 

 O processo de cuidar apresenta as seguintes dimensões básicas: cuidar, 

educar, pesquisar e administrativo-gerencial. Os profissionais de Enfermagem 

dominam os conhecimentos que fundamentam as suas atividades e controlam a 

produção e reprodução dos conhecimentos necessários ao seu trabalho, através 

do ensino e da pesquisa31. Na dimensão cuidar, a equipe de enfermagem tem a 

divisão nas suas categorias, cabendo ao nível médio às atividades assistenciais e 

ao enfermeiro as ações de gerenciamento do cuidado e das unidades, com 

intervenções no cuidar e administrar32. 

 O processo de trabalho administrar-gerenciar é privativo do enfermeiro. O 

enfermeiro organiza e é mediador do trabalho da sua equipe, tendo por finalidade 

atender ao usuário, equipe e a instituição, além do seu próprio aperfeiçoamento30.  

No que se refere ao trabalho cotidiano nos hospitais, o trabalho dos enfermeiros 

tem por finalidade, promover condições de tratamento desses pacientes para sua 

alta hospitalar. Essa organização do trabalho implica na articulação de diversos 

profissionais e maneiras diferentes de pensar e cuidar. Essas exigências são 

muitas vezes resolvidas com a criação de protocolos, que buscam a organização 

de tarefas, economia de tempo e padronização de rotinas assistenciais33. 

 No dia a dia do seu trabalho, o enfermeiro vivencia uma luta constante para 

dar conta da variabilidade e especificidade desse objeto que é o ser humano e 

suas necessidades de saúde. Assim, é imprescindível o trabalho em equipe, 

principalmente, associado ao desenvolvimento das atividades e procedimentos. 

Além disso, os enfermeiros assumem responsabilidades com a organização do 
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trabalho em situações como: falta de pessoal por licenças médicas e 

remanejamento de escalas, dificuldades na promoção do trabalho em equipe, ou 

seja, desempenho de tarefas sem cooperação33. 

 Esse trabalho em equipe é desenvolvido quando há o envolvimento da 

equipe multiprofissional, através da comunicação, diálogo e troca de informações 

mais permanentes entre eles. E esse tipo de relação entre os diferentes grupos 

profissionais está articulado às formas de organização de trabalho, formas de 

gestão e estilo estabelecido33. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de uma pesquisa desenvolvida com abordagem qualitativa. Esta 

abordagem se preocupa nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

materiais, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis34. 

 A presente pesquisa foi desenvolvida através do estudo de caso porque 

esse método possui como objeto uma unidade que se avalia aprofundadamente, 

se desenvolve no ambiente natural, é rico em dados descritivos, tem um plano 

aberto e flexível e se preocupa em verificar como o problema estudado se 

manifesta nas interações cotidianas. Como método de pesquisa, o estudo de caso 

é usado em muitas situações, para contribuir no conhecimento dos fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados35. 

 O princípio básico do estudo de caso consiste na “interpretação em 

contexto”, cuja preocupação central no desenvolvimento da pesquisa é a 

compreensão de uma instância singular. Isso significa que o objeto estudado é 

tratado como único, uma representação singular da realidade que é 

multidimensional e historicamente situada. O método do estudo de caso permite 

que os investigadores retenham as características holísticas e significativas dos 

eventos da vida real, como por exemplo, os ciclos individuais da vida, o 

comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e 

administrativos35. 

 Dessa forma, a prática de enfermagem nessa unidade foi estudada dentro 

do contexto em que se situa, ou seja, o trabalho da equipe de enfermagem foi 

compreendido a partir de sua inserção no processo de trabalho coletivo 

desenvolvido na unidade de TC do HUAP. 
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3.2 O CENÁRIO DO ESTUDO  

 

 O estudo foi desenvolvido na unidade de Tomografia Computadorizada, do 

Hospital Universitário do Antônio Pedro (HUAP), referência do SUS, com 

pacientes encaminhados pela Central Metropolitana II dos municípios de Niterói, 

São Gonçalo, Maricá, Silva Jardim, Tanguá, Itaboraí e Rio Bonito. A demanda de 

exames por dia está em torno de cinquenta exames no plantão diurno; os 

atendimentos noturnos são esporádicos e são realizados sem a equipe de 

enfermagem, sem o uso de contraste e em número bem reduzido. 

 

3.3 SUJEITOS  

 

 Os 10 sujeitos do estudo são os membros da equipe de enfermagem da 

Unidade de Tomografia Computadorizada do HUAP, que é composta por 02 

enfermeiros, 03 técnicos e 05 auxiliares de enfermagem.  

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 Um dos procedimentos escolhidos para a coleta de dados foi a observação 

sistemática direta, que consiste em observar as atividades desenvolvidas pelos 

agentes no seu cotidiano, a partir de um roteiro (Apêndice 2) que auxilia o 

pesquisador a conectar suas observações no objeto em estudo. 

 A observação de campo foi realizada de agosto a dezembro de 2013 e 

perfez um total de 120 horas, desenvolvidas em períodos de 02 horas. Nessa 

perspectiva, através da observação sistemática direta, foi possível identificar no 

trabalho da equipe de enfermagem, quais atividades seus integrantes realizam, 

como as executam, ou seja, que estratégias utilizam na sua execução, que tipo de 

clientes são atendidos e como se dá esse atendimento. Também foram 

detectados os instrumentos de trabalho, sua utilização e os diálogos 

estabelecidos entre os sujeitos. Os achados da observação foram registrados em 

diário de campo. 
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 A segunda técnica de coleta de dados foi a vinheta que consiste em 

descrições breves de eventos, ou situações às quais os respondentes são 

solicitados a reagir. As descrições podem ser fictícias ou reais, mas são sempre 

estruturadas de modo a eliciar informações sobre as percepções, opiniões ou 

conhecimentos dos respondentes sobre algum fenômeno estudado 36. 

 A técnica da vinheta foi aplicada aos membros da equipe de enfermagem 

que atuam na unidade de Tomografia Computadorizada, para avaliação do 

instrumento elaborado pela pesquisadora, sobre o processo de trabalho da equipe 

de enfermagem, que resultou nas recomendações operacionais. 

 Foi solicitado a cada membro da equipe de enfermagem que 

descrevessem, em separado, o que achavam ser de sua responsabilidade em 

cada etapa desse processo de trabalho, sendo fornecido um papel em branco 

para que fizessem o registro. Mais tarde, após avaliação do material coletado, os 

dados foram transcritos para definir melhor o instrumento. 

 Depois foi fornecido o instrumento realizado pela pesquisadora e solicitado 

que cada membro da equipe, também em separado, avaliasse o instrumento e 

colocasse a sua percepção do que havia sido elaborado e sua opinião. 

 A colaboração da equipe foi bastante difícil, pois alguns alegaram 

esquecimento, falta de tempo ou colocaram que concordavam com o que lhe era 

apresentado. Alguns não relatavam suas impressões, mas concordaram com o 

que estava escrito e não quiseram fazer suas observações, colocando estar 

completo, não tendo nada a acrescentar. 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados é o momento em que se e deve estabelecer 

articulações entre o conteúdo encontrado como resultado da pesquisa e as bases 

conceituais do estudo, no sentido de atingir os objetivos com base nas questões 

norteadoras. Sendo assim, após a coleta dos dados inicia-se a análise dos 

mesmos utilizando a seguinte estratégia37:  

 Preparação e descrição do material bruto, ou seja, o conteúdo do diário 

de campo das observações e dos dados obtidos a partir da vinheta.  
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Redução dos dados, na qual os dados são agrupados de acordo com os 

pontos de convergência. 

Processo de codificação, que consiste na atribuição de categorias a 

partes das observações descritas e dos discursos bem circunscritas e, que 

apresentam uma grande unidade conceitual.  

Na estruturação para análise dos dados ocorre uma etapa denominada 

Fundamentação Teórica, na qual os dados já coletados e analisados são 

fundamentados com o auxílio de referenciais bibliográficos, com o objetivo de 

ratificar e entender os resultados encontrados37. 

Os dados foram analisados com enfoque nas referências conceituais do 

processo de trabalho, que nos remete as suas etapas, entendidas como a 

identificação da finalidade do trabalho, seus objetos, os instrumentos que 

intermediam as ações e o produto pretendido e obtido. 

 Nesta perspectiva, a partir dessa descrição e interpretação crítico-reflexiva 

dos dados, foram construídos os fundamentos que serviram de base para a 

organização do trabalho de enfermagem na TC, construção das recomendações 

operacionais para o serviço de enfermagem. 

 Desse modo, estão incluídas as atividades desempenhadas pelos 

membros da equipe de enfermagem, relacionadas à assistência pré-exames, 

durante os exames e posterior a realização dos mesmos e também, as gerenciais 

e relacionais com pacientes e acompanhantes e com outros profissionais. 

 Neste contexto foram elaborados os fluxogramas: do pré atendimento; do 

atendimento no dia do exame e outro atendimento no dia do exame parte II ; e por 

último o pós-exame, onde são descritas claramente a sequência do processo 

assistencial do paciente, dentro do hospital, abrangendo todas as fases do 

atendimento do paciente no pré, trans e pós exame. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 O início da coleta de dados se deu a partir da aprovação do protocolo de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 
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Pedro (HUAP), nº do CAAE 21834113.2.0000.5243, em 05 de novembro de 2013, 

Número do Parecer: 447.358, da Universidade Federal Fluminense, a fim de 

cumprir o que preceitua a Resolução n°466/2012, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde, respeitando a conduta ética para pesquisa, que regulamenta 

a pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com os quatro referenciais da 

bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A apresentação dos resultados e sua discussão nesta construção teórica 

evidenciou o processo de trabalho de enfermagem sendo possível descrever e 

caracterizar os seus momentos, que como no trabalho em geral é composto por 

elementos, que não podem ser considerados isoladamente, como o objeto ao 

qual se aplica o trabalho em si e os meios de trabalho denominados instrumento. 

O trabalho de enfermagem possui as características do trabalho humano e como 

tal, consiste em ser uma atividade orientada para um fim, logo possui finalidade. 

Na perspectiva da Tomografia Computadorizada, como local de trabalho e 

instrumento desta prática de enfermagem pode-se tomar como ponto de partida a 

discussão da finalidade deste trabalho. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 

4.1.1 A FINALIDADE DO TRABALHO DE ENFERMAGEM NA TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

 

 A finalidade constitui o plano pré-estabelecido de transformação, que está 

presente em todos os momentos do processo de trabalho, estando subordinada a 

um determinado fim que se pretende com a atividade12. Assim pode ser entendida 

como a consciência desencadeadora da ação. 

 O processo de trabalho de enfermagem desenvolvido na Tomografia 

Computadorizada tem a finalidade de realizar os exames emergenciais ou eletivos 

com maior precisão e agilidade, sem deixar de otimizar o serviço prestado aos 

pacientes com segurança, um projeto com saberes e práticas, necessitando 

muitas vezes de observação constante, para obter como resultado a definição 

“diagnóstica” dos procedimentos a serem realizados e recuperação do corpo 

doente26. Os trechos do diário de campo das observações citados abaixo 

demonstram como se dá essa realidade: 
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Devido o grande número de exames marcados diariamente, os exames 
são realizados de maneira a agilizar sua realização e as atividades 
desempenhadas de maneira imediata, sem previsão de ocorrências 
durante o desenvolvimento dessas ações. (OBS nº 02) 
 
Os exames são agendados no guichê do ambulatório quando o paciente 
e/ou familiar são encaminhados ao setor de TC para saber a 
necessidade ou não do uso do contraste e receber as orientações sobre 
os exames, antecedentes alérgicos e/ou uso de medicação, sendo 
orientado sobre o preenchimento do impresso de consentimento 
informado, que de acordo com qualquer tipo de alergia, este paciente 
deverá tomar a medicação preventiva, para realização do exame, e em 
caso de alergia ao iodo, será encaminhado à secretaria da radiologia, 
para agendar o exame com a presença do anestesista.(OBS nº 04) 
 
Para os pacientes internados no HUAP, não é realizado agendamento de 
exames, estes são realizados conforme a necessidade ou urgência dos 
mesmos. (OBS nº 05) 

 

 Desta forma, o trabalho de enfermagem na unidade de Tomografia 

Computadorizada no HUAP tem como finalidade desenvolver atividades que 

favoreçam a realização dos exames de forma segura e humanizada, buscando 

resultados com imagens de qualidade que possam auxiliar na definição dos 

diagnósticos. 

  É importante destacar que a finalidade de realizar os exames, não 

quer dizer que se pretende buscar um número elevado de exames realizados por 

turno, considerando o aspecto puramente quantitativo. Neste movimento de 

reflexão é possível constatar que essa lógica pode comprometer a qualidade do 

atendimento de enfermagem. Os dados acerca do tempo de duração dos exames 

e o número de exames realizados por mês demonstram que esse aspecto deve 

ser alvo de discussão e crítica: 

 

A média de duração dos exames é de 5 (cinco) a 20 (vinte) minutos, 
dependendo do exame, sendo totalizado uma média de 600 (seiscentos) 
exames/mês, podendo um mesmo paciente realizar 3 (três) exames ou 
mais no mesmo dia. (OBS nº 06). 

 

 Ao se pensar na prática de enfermagem desenvolvida na TC pode-se 

afirmar que está relacionada às condições de realização desse trabalho, cuja 

finalidade é intervir de forma a satisfazer as necessidades de saúde dos pacientes 

que se referem às situações pré, trans e pós exame, quaisquer que sejam.  

 



 

45 

4.1.2 O OBJETO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM 

 

 O objeto no setor saúde representa um certo aspecto da realidade que se 

destaca como objeto de trabalho e isso ocorre somente quando o agente delimita 

dessa forma, isto quer dizer que o agente do trabalho possui uma maneira de 

olhar para a realidade que contém um projeto, uma finalidade22. Assim, esse 

“olhar” focaliza aonde, quando e em que intervir. 

 Nesta perspectiva, na TC atuam duas enfermeiras, entretanto o recorte de 

seus olhares para o objeto de trabalho são diferentes. Uma prioriza o acolhimento 

dos pacientes e familiares, procura orientá-los e estimula os membros da equipe 

de enfermagem a fazer também e busca realizar os procedimentos técnicos em 

conformidade com as técnicas de enfermagem e de forma segura. A outra assumi 

atividades burocráticas, alegando como justificativa o enfoque na administração. 

As observações trazidas a seguir ilustram essa situação: 

 

Com a chegada dos pacientes, a enfermeira os recepciona, pede que 
aguardem sentados o encaminhamento para o exame, se apresenta e 
faz as perguntas sobre o preparo para o exame (jejum, uso de 
medicação, etc).  No caso dos pacientes agendados: recepciona-os, 
pede que sentem-se e faz o atendimento individual com cada paciente, 
orientando-os e tirando suas dúvidas. Depois passa a informação para o 
residente da radiologia do plantão, fornecendo a medicação preventiva e 
fazendo o registro dos horários e no caso de confirmação de alguma 
alergia, conforme a padronização do setor, sempre em acordo com o 
radiologista do plantão. (OBS nº 10) 
 
A enfermeira faz o atendimento na sala nos exames de Angio-cardio TC, 
quando os pacientes necessitam de monitoramento cardíaco, durante o 
exame. (OBS nº 10) 
 
Em outro horário, a enfermeira da unidade verifica a quantidade de 
exames para o período, entra em contato com o residente do plantão da 
TC para ver o encaminhamento dos exame., e observa o atendimento 
dos auxiliares/técnicos de enfermagem nas salas. Faz o atendimento da 
secretaria do setor, quando não há secretária, solicita consertos e 
reparos ao serviço de manutenção, quando necessário e dá informações 
aos pacientes sobre dúvidas que ocorram no período, fornecendo o 
termo de consentimento informando, mas não se aprofundando nas 
orientações sobre as reações adversas, os fatores de risco e tempo de 
observação para possíveis intercorrências. (OBS nº 10) 

 

 Nesses momentos, a discussão do processo de trabalho evidencia a 

necessidade de ferramentas que instrumentalizem a organização do trabalho, no 
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sentido de estabelecer, por exemplo, as atribuições para que o fazer cotidiano da 

enfermeira e sua equipe não fique dependendo apenas da direção do olhar do 

agente do trabalho, mas que seja também direcionado para os objetivos da 

instituição principalmente, no que se refere ao atendimento das necessidades de 

saúde que os pacientes apresentam na TC. 

 A análise dos dados das observações de campo evidenciou as 

necessidades de saúde dos pacientes que chegam à tomografia computadorizada 

como o objeto deste trabalho, uma vez que são alvos das ações de enfermagem 

quando recebem orientações antes de fazer o exame, vão fazer o exame e 

poderão receber administração de contraste e também, em situação na qual já 

fizeram, que serão observados e depois orientados para o retorno para casa. 

Assim, podem-se destacar essas descrições do diário de campo: 

 

O paciente chega à unidade de TC após ter marcado seu exame no 
guichê 1 do ambulatório, para pegar as orientações sobre a realização 
do exame no dia marcado, onde são avaliadas doenças pré-existentes, 
reações alérgicas anteriores ou não, história de alergias 
medicamentosas ou alimentares, e a necessidade do uso de medicação 
preventiva e/ou suspensão de medicação; e orientação do jejum de 3 
horas antes do exame. (OBS nº 09) 
 
Os pacientes chegam ao setor sem acompanhamento familiar devido à 
dificuldade do trabalho em liberá-los, sendo necessária a orientação 
detalhada desses procedimentos, onde na sua maioria são pacientes 
idosos. Reforçando mais uma vez a necessidade não só de orientação 
por parte da enfermagem, como da padronização do atendimento, hoje 
realizada à estes pacientes, na unidade.(OBS nº 10) 
 
Este paciente é orientado quanto ao uso do contraste e possíveis 
sintomas que possam sentir na administração do mesmo (calor no corpo 
todo, sensação de eliminar a diurese, gosto metálica na boca, entre 
outros) e a necessidade de aguardar 20 minutos após o término do 
exame, intervalo limite para ocorrência de reações adversa imediatas. 
(OBS nº 11) 

 

4.1.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: LOCAL E INSTRUMENTOS DE 

TRABALHO 

 

 O local de trabalho é um dos instrumentos necessários para desenvolver o 

processo de trabalho, onde as práticas e saberes se desenvolvem. Neste espaço 

é também onde se dão as relações sociais entre profissionais e pacientes 

envolvidos, podendo a distribuição das atividades e o espaço físico simbolizar a 
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forma de organização das pessoas para a produção do cuidado e os graus de 

privacidade de “poder” das pessoas26. Essa situação foi observada e descrita 

abaixo: 

 

Sendo assim os médicos possuem um lugar reservado para discussão 
de estudo e a equipe de enfermagem desenvolve suas atividades em um 
local onde preparam medicação e materiais para a realização dos 
procedimentos, atendimento ao público onde havia trânsito contínuo de 
pessoas, não só da enfermagem, como médicos e outros profissionais 
para usar o telefone, tomar cafezinho, solicitar procedimentos, etc, num 
mesmo espaço físico. Não tendo a enfermeira nem uma sala e/ou 
computador para emitir parecer de materiais e/ou solicitação dos 
mesmos, local para reunir a equipe; caracterizando a supremacia do 
grupo dominante. (OBS nº 07) 

 

 Destacam-se alguns trechos do diário de campo da observação que 

destacam o contexto da unidade de tomografia computadorizada, uma vez que se 

trata de unidade inserida no conjunto relacionado ao diagnóstico por imagem. 

Desta forma temos: 

 

O setor de Tomografia computadorizada localiza-se no segundo andar 
do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), no final do corredor, 
onde se encontra a sala de recepção dos pacientes e as salas de 
exames de tomografia; (OBS nº 01) 
 
A sala tem ar condicionado, o que facilita a espera do paciente para 
realização dos exames, com seus familiares, também há um telefone 
para comunicação interna e externa. Há cadeiras para os pacientes 
aguardarem os exames; 01 maca fixa para o repouso dos pacientes que 
não podem ser mantidos sentados antes ou após o exame ou tenham 
alguma intercorrência; uma mesa de secretaria; 02 biombos e um 
armário para guarda do material de uso diário. (OBS nº 04) 
 
O setor é composto por uma sala de recepção, onde a enfermagem 
prepara a medicação e a punção venosa dos pacientes; duas salas de 
exames, onde somente uma é utilizada, pela tecnologia avançada que 
esta proporciona para resolução dos exames e uma área de execução e 
interpretação dos exames. A sala de exame é composta de manômetros 
com válvula de aspiração e de oxigênio, um carro de parada 
cardiorrespiratória, equipamentos essenciais para um atendimento de 
urgência. (OBS nº 03) 

 

As condições de trabalho caracterizam-se pelas condições necessárias ao 

desenvolvimento de determinada atividade, que incluem instalações apropriadas, 

materiais específicos, pessoal com formação adequada e a própria organização 

desses recursos, para que atendam a dinâmica do processo de trabalho, tanto em 
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quantidade quanto em qualidade, suficientes à sua realização. Nesse enfoque, as 

condições de trabalho nos remetem aos instrumentos de trabalho em sentido 

restrito, como mediadores das ações dos trabalhadores, assim como, no seu 

sentido amplo, isto é o local de trabalho24. As observações registradas no diário 

de campo e apresentadas a seguir evidenciam alguns aspectos que se referem às 

condições de trabalho: 

 

A sala de recepção é ampla com três pontos de oxigênio e aspiração, 
para as emergências ou intercorrências que possam aparecer, tem um 
pequeno banheiro para uso dos pacientes que deambulam (local 
pequeno para entrada de cadeira de rodas ou macas) e um local com 
uma pia para a lavagem das mãos, utilizada pela equipe de enfermagem. 
(OBS nº 09) 
 
Um fator que dificulta as atividades desenvolvidas pela equipe de 
enfermagem é o atendimento feito aos pacientes num balcão, no 
corredor do serviço, sem uma privacidade para as orientações e retirada 
de dúvidas que necessitam ser realizadas aos pacientes e/ou familiares 
na sua chegada ao setor. Nesse corredor, também, há o trânsito de 
muitas pessoas que chegam ao andar pela Faculdade de Medicina, ou 
seja, alunos, servidores, pacientes, familiares, dentre outros e ainda 
pacientes mal informados dos locais de realização de outros exames 
(falta de orientação na marcação e/ou placas informativas sobre os 
locais dentro do hospital), interrompendo as orientações a todo instante. 
(OBS nº 06) 
 
Os funcionários da recepção da radiologia, que devido ao grande fluxo 
de pessoas, deixam de dar as orientações dos locais de exame 
marcado, no andar ou em outros setores, sobrecarregando a equipe da 
tomografia que acaba sendo sempre interrompida para dar essas 
informações. (OBS nº 05). 

 

 O objeto do trabalho para ser transformado em produto depende de um 

gasto de energia que entra no processo sob a forma de instrumentos de trabalho. 

Assim, os instrumentos são entendidos como coisas para auxiliar o homem na 

sua ação transformadora, com uma intenção específica de aumentar as 

capacidades humanas para intervir no objeto, de forma a realizar o trabalho 

projetado24. Na TC os instrumentos aparecem descritos nessas observações: 

 

Na limpeza e montagem da bomba infusora da sala de exames, vi que o 
roteiro elaborado por uma das enfermeiras do setor, serve de auxílio na 
montagem da mesma, seja pelo auxiliar de enfermagem, como do 
residente de radiologia, onde é descrito o passo-a-passo para sua 
realização, facilitando o trabalho deste auxiliar de enfermagem e da 
equipe multiprofissional que lá atua. Este equipamento antes de ser 
montado é feito a limpeza do mesmo com a solução Incidin, padronizada 
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pelo hospital, para limpeza dos equipamentos. Depois esse 
auxiliar/técnico de enfermagem separa uma seringa preenchida com 
contraste, uma seringa vazia, um equipo específico da bomba, um 
conector espiralado, um trans-set fino para o preenchimento de soro 
fisiológico o,9% para esta bomba, um tans-set grosso para a liberação 
de contraste pela bomba. Esta faz o preenchimento dos equipos para a 
saída do ar e aguarda a sua utilização durante o exame. (OBS nº 08) 
 
Na de recepção é feito o registro de seu exame do paciente, o auxiliar de 
enfermagem solicita que o este o acompanhe até a balança do setor 
para ser verificado seu peso e registrado no impresso de consentimento 
informado, independente se o paciente sabe ou não informar o seu peso. 
Esse cuidado é feito com critério, pois a quantidade de contraste 
administrado no exame vai depender dessa anotação. (OBS nº 09)  
 
Logo após a pesagem do paciente, este é solicitado a sentar na cadeira 
próxima ao armário de guarda dos materiais de consumo diário, onde o 
auxiliar de enfermagem, faz a observação do acesso a ser puncionado e 
separa o material: jelco de calibre nº 18 ou 20 (para adultos) ou nº 22 
para crianças, seringa de 20 ml , já aspirando a solução de soro 
fisiológico a 0,9% de maneira a preencher a seringa; separa um  polifix 2 
vias e uma válvula anti-refluxo, que será conectada ao polifix. Senta-se 
próximo ao paciente, fazendo a punção deste no  membro superior 
direito. Em seguida é feito o teste com 20 ml de solução salina e é 
verificado a permeabilidade deste acesso, sendo interrogado quanto 
algum desconforto..Após o procedimento é solicitado que o paciente 
aguarde sentado nas cadeiras de espera do setor. (OBS nº 10) 
 
Na sala de exames, observei que assim que o paciente é colocado na 
mesa de exame, já deitado, é feita a conexão do equipo da bomba 
infusora em uma das vias do polifix (com a conexão da válvula 
antirrefluxo). Após esse paciente é monitorado. Este é posicionado para 
o exame, e aí então é feito novamente o teste com 20ml ml de soro 
fisiológico, desta vez injetado pela bomba e o auxiliar de enfermagem já 
com os dedos indicador e polegar sobre o acesso para verificar o fluxo 
injetado pela bomba infusora, sempre interrogando o paciente se teve 
alguma dor ou desconforto. (OBS nº 11) 

 

4.1.4 O TRABALHO DE ENFERMAGEM NA TC 

 

 O processo de trabalho da equipe de enfermagem na TC foi entendido 

como parte integrante de um processo de trabalho coletivo, que é multidisciplinar 

e envolve as atividades desenvolvidas pela equipe na administração dos meios de 

contraste, nos exames da TC, que inclui cuidados antes, durante e após os 

exames, garantindo o atendimento das necessidades do paciente e sua 

segurança durante a realização dos procedimentos. Abaixo se pode perceber que 

as observações de campo trouxeram à tona aspectos desse trabalho 

multiprofissional: 
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As equipes de enfermagem trabalham em escalas de plantão, 12x36, 
com três técnicos ou auxiliares de enfermagem em cada equipe, onde 
desenvolvem sua escala diária por rodízio de plantão e dois enfermeiros, 
no horário de manhã e tarde. Há ainda outros profissionais que atuam na 
unidade: técnico de RX, residente da medicina e médico radiologista, e 
um profissional da limpeza que desenvolve seu trabalho não só na 
unidade, como em todo o setor da radiologia. (OBS nº 13) 
 
Nas minhas observações pude constatar que os registros do número de 
exames e do consumo de contraste estão sendo realizados pela 
enfermagem, no livro do setor, diariamente. Onde também são 
registradas as reações adversas ou intercorrências que surgem durante 
os exames. (OBS nº 03) 

 

 Na observação identificada como nº 03 no diário de campo citada acima, 

pude constatar que são registradas as reações adversas ou intercorrências que 

surgem durante os exames. Essa atividade permite ter o levantamento da unidade 

acerca dessas situações, sendo esse um indicador para a avaliação da qualidade 

do serviço e segurança do paciente, o que facilita à enfermeira uma intervenção 

rápida, melhorando a qualidade gerencial e da assistência prestada aos pacientes 

que se submetem aos exames tomográficos10. 

 O trabalho da enfermagem na tomografia é baseado no modelo médico-

hospitalar, onde são realizados exames de alta complexidade e o trabalho em 

saúde tem a função de desenvolver o cuidado, orientações e assistência, através 

de conhecimentos específicos26. 

 As pesquisas indicam que mesmo com o uso de esquema de pré-

medicação ou aquecimento do contraste iodado, não invalida a possibilidade de 

aparecimento de reações alérgicas a esse medicamento. Sendo assim, faz-se 

necessário dispor de medicamentos e equipamentos para a eficácia do 

tratamento e atendimento em casos emergencial2,10-11,38-39.’’ 

 Há relatos na literatura pesquisada que reações alérgicas agudas, não 

agudas, e frequentes ou graves, podem aparecer até 24 horas após 

administração do meio de contraste iodado e o extravasamento desse 

medicamento está relacionado às condições clínicas do paciente, local de acesso 

das punções periféricas e o calibre do cateter, pressão e volume infundido a ser 

utilizado. Mostra também a importância do conhecimento das complicações que 

podem ser desencadeadas com o uso dos meios de contraste, relacionadas à 

idade do paciente e histórias anteriores de alergias. É fundamental a presença do 
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enfermeiro e sua atuação nos serviços de imagem, com conhecimento técnico-

científico e qualificação, para a tomada de decisão em situações críticas2,10-11,38-40. 

 Também, o enfermeiro é o agente do processo de trabalho de gerência na 

prática de enfermagem, que configura-se como ferramenta do processo cuidar, 

organizando o trabalho no que se refere aos recursos humanos e materiais, 

criando condições para sua realização28. O trecho abaixo do diário de campo 

destaca ações gerenciais apreendidas nas observações: 

 

Uma das enfermeiras assim que assume o plantão já imprime as 
agendas de exame dos setores de tomografia, exames contrastados, 
com 2 cópias: uma para a equipe médica e outra para a enfermagem. 
Verifica o livro de exames e os registros do dia, faz os pedidos de 
medicação e soros, quando necessários para serem utilizados durante o 
plantão. Verifica as salas de exames e a organização deixada pelo 
plantão anterior e a presença dos lacres e a presença do checklist do 
carro de parada cardiorespiratória. Faz a escala das atividades diária dos 
auxiliares/técnicos de enfermagem e faz anotações no livro de ordens e 
ocorrências do setor. Solicita a servidora da limpeza que realize a 
limpeza e posição dos materiais das salas. Sempre cobrando a 
organização do setor.  (OBS nº 13) 

 

 O enfermeiro na unidade de tomografia deste hospital, como coordenador e 

gerente, fica com a responsabilidade de ao assumir o plantão verificar a escala 

das salas de atendimento da radiologia, e toma ciência da agenda das salas de 

exames diariamente, que são: salas de exames contrastados, de ultrassonografia 

e tomografia, fazendo a escala diária para o atendimento desses pacientes. Faz o 

controle do material existente na unidade e solicitação da reposição ao serviço de 

almoxarifado do hospital, também sendo responsável pela comunicação e 

encaminhamento de memorandos para o serviço de compra quando esses 

materiais não são fornecidos pelo almoxarifado, e junto com a equipe médica faz 

o levantamento do material necessário para a compra tanto anual, como 

emergencial. 

 Foi levantado na maioria dos artigos à necessidade da qualificação, 

habilidade e conhecimento técnico-científico do enfermeiro para o atendimento no 

serviço de diagnóstico por imagem, para que se estabeleça um planejamento 

adequado da assistência de enfermagem. Destacando a consulta de enfermagem 

como uma etapa importante na identificação, prevenção/diminuição dos riscos na 

injeção dos meios de contraste, tendo ciência do estado clínico do paciente adulto 
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e criança e suas diferenças nas observações e cuidados necessários39. E que 

através de protocolos institucionais e instrumentos específicos identifique os 

fatores de risco, junto com a equipe multidisciplinar, prevendo agravos com o uso 

deste agente. Assim como a importância do preenchimento do termo de 

consentimento informado antes da realização do exame2,10-11,38-39.  

 Embora na unidade de TC do HUAP o enfermeiro não realize a consulta de 

enfermagem, tem uma aproximação com os pacientes que permite que as 

orientações e esclarecimentos sejam dados, conforme descrito a seguir: 

 

O enfermeiro mantêm-se geralmente na sala de recepção onde são 
dadas as orientações aos pacientes sobre os exames contrastados, 
informando o tempo de duração do exame, como é realizado esse 
exame, a necessidade da punção venosa para o uso do contraste, 
agilizando a definição diagnóstica para iniciar o tratamento. Informa 
preferência dada aos pacientes internados uma vez que a necessidade 
do resultado diagnóstico depende da sua alta ou definição de diagnóstico 
para tratamento clínico ou cirúrgico. Atendendo também na sala de 
exames quando nos exames são necessários o monitoramento dos 
pacientes, ou pacientes em estado crítico e emergenciais. (OBS nº 14)) 

 

 O enfermeiro é responsável pela supervisão, orientação, administração do 

setor, organização, coordenação, treinamento da equipe de enfermagem e 

intervenções em situações de conflito.  Atua também, no preparo do paciente e 

procedimentos técnicos em todas as fases do exame1-2,10-11,38-41.  

 A literatura ressalta a importância do enfermeiro na orientação, prevenção, 

detecção e tratamento dos eventos adversos causados com o uso do contraste 

iodado10, no conhecimento prévio do enfermeiro quanto às propriedades inerentes 

ao meio de contraste e a sua tomada de decisão em situações emergenciais11. A 

importância da hidratação, conhecimento do uso de fármacos, medidas 

profiláticas na prevenção da nefropatia induzida por contraste (NIC), doenças 

prévias, que podem comprometer o acesso venoso, a necessidade de suspender 

a medicação habitual e a presença de reações adversas anteriores. Ciente dos 

sintomas que podem apresentar com o uso deste medicamento e dando 

informação que o exame é indolor e qualquer sintoma deve ser informado à 

equipe de enfermagem1-2,10-11,38-40.  

 Nos artigos científicos referenciados é ressaltada a importância da 

hidratação na prevenção das nefropatias induzidas por contraste (NIC) e antes do 
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exame para evitar a desidratação que dentre outros fatores dificulta o acesso 

venoso2,10,38-39.  

 O auxiliar/técnico de enfermagem também faz a orientação prévia ao 

exame, quando estes chegam ao setor após serem encaminhados pelo serviço de 

marcação do ambulatório. Essas orientações consistem em: orientação quanto ao 

jejum; necessidade de preenchimento do Termo de Consentimento Informado 

(onde são registradas as medicações que ele faz uso, os tipos de alergia, se 

houver; doenças pré-existentes; se já fez tomografia, etc). Essas ações estão 

inseridas na atuação de enfermagem na prevenção dos fatores de risco nos 

exames com uso de contraste1-2,10-11,38,42-43.  

 

Na sala de recepção tem um auxiliar de enfermagem para receber o 
paciente, verificar se o preparo foi realizado, pesar e puncionar o acesso 
venoso. Também realiza ações de arrumação e reposição do setor, 
durante os atendimentos. (OBS nº 15) 

 

 Durante o período de observação foram apreendidos problemas 

relacionados ao trabalho de enfermagem que podem gerar conflitos, dificultar as 

relações interpessoais e criar obstáculos na compreensão das atribuições do 

pessoal de enfermagem, como é possível destacar no seguinte texto: 

 

O funcionário chega atrasado e verbaliza a necessidade de tomar café 
da manhã, sem se preocupar com a arrumação da sala e o atendimento 
dos pacientes que ali se encontram. Ao iniciar suas atividades, sua 
preocupação se prende exclusivamente as punções venosas, sem se 
atentar as outras atividades que lhe competem. Verbaliza que a 
secretária pode pesar o paciente, chamar o maqueiro para a liberação do 
paciente após o exame. Sai frequentemente da sala, sendo necessário 
chamá-lo para o atendimento que se faz necessário, quando não fica 
atrás do biombo sem observar ou avaliar os pacientes que ali aguardam 
liberação ou a realização do exame, verbalizando a presença do 
enfermeiro no setor. (OBS nº 16) 
 
Outro fato observado é que existem situações que quando é dada a 
orientação, pelo auxiliar de enfermagem, não há preocupação com os 
detalhes a serem dados para evitar que os exames sejam suspensos, 
fornecendo o formulário de consentimento informado e dizer que pode 
preenchê-lo no dia do exame, sem se preocupar com os fatores de risco 
e medicações que o paciente faz uso. Tem um tom de voz alto, que 
assusta os pacientes, parecendo estar sempre brigando. Ao término do 
plantão determina quem deverá fazer a arrumação da unidade, 
informando a necessidade de sair mais cedo. (OBS nº 17) 
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 É frequente o atraso na chegada ao plantão da maioria dos servidores, 

ausência de servidores por licenças médicas, gerando insatisfação pela 

sobrecarga de trabalho de quem é pontual e assíduo. Essa situação é 

evidenciada neste relato do diário de campo: 

 

 A auxiliar de enfermagem ao assumir o plantão, dentro do horário de 
tolerância, foi tomar o café da manhã e ao retornar informa ao enfermeiro 
os materiais que estão faltando para reposição da sala, sem se 
preocupar com suas atribuições. A todo instante fala da sua doença e 
suas dificuldades, não aceita ser abordada por nenhum profissional da 
equipe multiprofissional, se mantendo sempre na defensiva, dizendo que 
sabe das suas atribuições e o que tem que ser feito. (OBS nº 18) 
 
Observei que sempre há pacientes na sala de recepção e muitas vezes 
estes permanecem sozinhos ou na presença da secretária do setor, com 
ausência do auxiliar de enfermagem escalado. (OBS nº 16) 

 

 Também há na equipe de enfermagem aqueles que atuam garantindo uma 

assistência humanizada, com responsabilidade e qualificação para o desempenho 

de suas atividades. Este aspecto atitudinal foi apreendido nesses trechos das 

observações: 

 

A auxiliar de enfermagem se preocupa em manter a sala em ordem, com 
reposição frequente dos materiais necessários, faz a orientação aos 
pacientes, acolhendo-o na sua chegada e ao término do exame, 
acompanhando o mesmo até a sala de recepção onde ficará em 
observação. Mostra-se sempre disposta a ajudar e ensinar os colegas 
nas dúvidas que apareçam, sempre tranquila com os pacientes e seu 
trabalho e segura das suas atribuições, independente da agitação do 
plantão, sendo sempre elogiada pela equipe multidisciplinar. Ficando 
evidenciada a percepção sobre a finalidade do trabalho. (OBS nº 19) 
 
Pude perceber na observação, também realizada na sala de exames, 
que a auxiliar de enfermagem chega no horário, faz suas atividades com 
técnica, higienização das mãos, dos utensílios, repõe os materiais e 
recebe o paciente com acolhimento. Sua dificuldade é no conhecimento 
total do posicionamento do paciente na mesa de exames e no 
atendimento dos pacientes mais críticos. Tem um bom relacionamento 
com a equipe multidisciplinar. (OBS nº 20) 

 

 O trabalho de enfermagem é desenvolvido por trabalhadores com grau de 

escolaridade diferenciado. A coordenação do trabalho é exercida pelo enfermeiro, 

que pode delegar atividades parcelares aos trabalhadores de nível médio, no 

caso auxiliares ou técnicos de enfermagem. Desta forma essa gerência não 

consegue controlar rigidamente a execução do trabalho, há um espaço de 
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autonomia. A hierarquia de trabalhos e de saberes se manifesta nas relações de 

trabalho, resultando em tensões entre os diversos agentes com conflitos explícitos 

ou não31. 

 Fica claro que muita das atitudes da equipe de enfermagem se reflete na 

ausência do posicionamento do enfermeiro na unidade e vícios que já estão 

embutidos nestes servidores, que encaram suas atividades somente ligadas às 

tecnologia e às máquinas, agilizando a realização dos procedimentos e 

esquecendo do paciente, suas ansiedades, dúvidas e temores. A 

responsabilidade pela guarda do material e o encaminhamento dos pedidos, a 

orientação dos pacientes, também lhes parecem ser atribuição do enfermeiro, que 

quando realiza diretamente a orientação, é possível observar, que possui o 

seguinte conteúdo: 

 

Após o término do exame o paciente fica em observação por 20 minutos, 
na sala de recepção da TC, para o caso de possíveis reações ao 
contraste e posteriormente é orientado quanto à ingestão de 03 litros de 
líquido, nas 24 horas após o exame, para eliminação do contraste da 
corrente sanguínea. Sendo então retirado o acesso venoso e liberado o 
paciente, com orientações para não forçar o membro puncionado (evitar 
sangramento no local). E informado que o médico que o acompanha, em 
nosso hospital, visualizará o exame em qualquer unidade do hospital, no 
mesmo dia, pelo computador. (OBS nº 19) 
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 Em síntese, o esquema abaixo caracteriza o processo de trabalho de 

enfermagem na Tomografia Computadorizada do HUAP, que foi aprendido 

através da observação sistemática direta. 

 

Gráfico 2: Caracterização do processo de trabalho de enfermagem na TC 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2 AÇÕES DE ENFERMAGEM NA TC SOB A ÓTICA DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

 

 Após a análise e discussão dos dados que resultou na construção teórica 

do processo de trabalho de enfermagem na unidade de tomografia 

computadorizada do HUAP, iniciou-se a formulação de um produto que permitisse 

o acompanhamento desse trabalho e o monitoramento de ações com foco na 

segurança do paciente. 

 Deste modo, através da técnica da vinheta foi possível obter alguns dados 

acerca das atividades desenvolvidas na TC, fornecidos diretamente pelos 

membros da equipe de enfermagem, que se apresentam da seguinte forma: 
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alguns relatos reforçam o que já havia sido encontrado nas observações e outros 

pontos de vista que trazem contribuições ainda não mencionadas neste estudo.  

 A técnica da vinheta trouxe à tona alguns temas que foram evidenciados 

com destaque como: cuidado direto ao paciente; orientação; atividades 

administrativas e organização do ambiente. O enfoque de cada um foi fruto da 

percepção dos membros da equipe de enfermagem sobre o seu trabalho a partir 

do que estava escrito como atividades de enfermagem na TC. Assim, o conteúdo 

obtido foi incorporado ao produto e está descrito, a seguir: 

- O cuidado direto ao paciente: na sala de recepção: pesar o paciente, verificar 

o acesso venoso e sua punção de acordo com o exame, na sala de exames: a 

conexão do acesso venoso aos equipos da bomba e o posicionamento do 

paciente na mesa, no término do exame a necessidade de acompanhar o 

paciente até a sala de recepção e a observação deste paciente durante os 20 

minutos, período estipulado para o aparecimento das reações tardias e se não 

houver intercorrências liberar o paciente.  

- Quanto à orientação: fazer a recepção do paciente e a orientação para realizar 

o exame em datas posteriores e no dia do exame, também a ingestão hídrica, 

necessidade de ingerir líquidos após a realização para facilitar a liberação pela 

urina. e o esclarecimento nas dúvidas do paciente 

- Nas atividades administrativas: verificar a agenda diária dos exames, receber 

o pedido do exame e verificar se está correto o seu registro, se o questionário 

está todo preenchido e assinado a autorização para o exame, agilizar os pedidos 

de encaixe dos exames de pacientes internados, fazer as anotações no livro do 

setor em relação à quantidade de exames realizados e contraste utilizado, 

transcrever o pedido semanal do almoxarifado, arquivar os pedidos de farmácia, 

almoxarifado a cada plantão realizado pela enfermeira. 

- Na organização do ambiente: foi colocada a necessidade da arrumação da 

sala na sala de recepção: ao chegar ao setor abrir a sala de recepção, verificar o 

ambiente e possíveis problemas, resolvendo os problemas detectados, verificar a 

escala diária feita pela enfermeira do setor, verificar a quantidade de roupa para o 

plantão e sua reposição, fazer a limpeza das bancadas e das bandejas de 

punção, verificar o material necessário para uso durante o plantão, mantendo-o 
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organizado, na sala de exames: fazer a limpeza da bomba infusora e o preparo da 

bomba infusora para administração do contraste e soro fisiológico. Ao terminar os 

exames, fazer o recolhimento do material excedente nos armários 

correspondentes e solicitar a limpeza do local.
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5 PRODUTO DA PESQUISA 

 

 

 Com o objetivo de uma melhor compreensão no que se refere aos dados 

coletados, para a obtenção das respostas às questões elaboradas e maior 

conhecimento do tema em análise, os dados coletados acerca do estudo foram 

submetidos a uma ferramenta de software, chamada BizAgi Process Modeler, é 

uma ferramenta para criação de fluxogramas, onde se organiza graficamente 

vários processos e as relações existentes em cada etapa, possibilitando visualizar 

o processo como um todo. Os conceitos ficam dispostos em caixas e as relações 

entre eles são especificadas por meio de frases de ligação, que unem cada um 

dos conceitos44. 

 A observação de campo foi realizada, pela própria pesquisadora, através 

da observação sistemática direta, sendo possível identificar o trabalho 

desenvolvido pela equipe de enfermagem, detectar os instrumentos de trabalho, 

sua utilização e os diálogos estabelecidos entre os sujeitos. Vale ressaltar que, o 

início da observação se deu desde a chegada do paciente ao serviço de 

radiologia, para receber as orientações sobre o preparo, as possíveis reações ao 

uso do contraste iodado e o preenchimento do termo de consentimento 

informado. 

 A partir das observações foram descritas as ações de enfermagem ligadas 

à segurança do paciente, na utilização do meio de contraste em exames de 

tomografia. 

 A segunda etapa foi a técnica da vinheta, onde os profissionais da equipe 

de enfermagem da tomografia descreveram, individualmente, as atribuições que 

entendiam ser suas. E após ser apresentado o instrumento, elaborado pela 

pesquisadora, com as ações de enfermagem, esta comparou e avaliou com as 

descritas por cada membro da equipe, que contribuiu com a construção do 

instrumento acerca das recomendações operacionais, acrescido de informações 

pertinentes ao processo de trabalho na tomografia. 
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 A proposta do estudo é mostrar através do fluxograma todo o percurso que 

o paciente irá fazer desde a marcação do seu exame, até a sua liberação após 

observações necessárias no pós-exame. Garantindo agilidade e segurança na 

marcação e na a realização do exame, para definição diagnóstica do seu 

tratamento. 

 Esta tecnologia proporciona segurança para a informação do 

paciente/familiar dentro da instituição e auxilia na definição do processo de 

trabalho de cada membro envolvido na realização desse processo, evitando 

desgaste e perda de tempo desses pacientes e profissionais envolvidos. 

 O produto construído a partir dos resultados e discussão dos dados dessa 

pesquisa foi denominado “Recomendações Operacionais para o Serviço de 

Enfermagem na Tomografia Computadorizada” que é constituído pelos 

fluxogramas de atendimento ao paciente na Tomografia e descrição das ações de 

enfermagem, explicitando sua relação com à segurança do paciente, como se 

verá a seguir. 
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5.1. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PRÉ-EXAME 

 

5.1.1. Diagrama 
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5.1.2. Elementos do processo 

 CENTRAL DE REGULAÇÃO/AMBULATÓRIO 
Local onde o paciente vai autorizar o pedido do exame feito pelo seu médico. 

 

 Início do Processo 
Paciente vai ao médico para avaliação e definição diagnóstica das queixas 
apresentadas. 

 

 Solicitação do Exame 
O medico solicita o exame para ser realizado. 

 

 Solicitação de Autorização do Exame 
Paciente vai com o pedido do exame para ser autorizado na central de 
Regulação. 

 

 Exame Autorizado 
O período de espera do paciente, para essa autorização, é de mais ou menos 
15 dias. 

 
Portões 

 
Paciente leva pedido de exame para marcação 
Com o exame autorizado, ele vai ao guichê 7 do ambulatório do hospital. 

 

 GUICHÊ 7 / AMBULATÓRIO 
Local onde é marcado os exames. 

 

 Paciente leva pedido de exame para marcação 
O paciente entrega o pedido autorizado ao guichê 7. 

 

 Deixa pedido para marcação do exame 
A marcação é realizada, sendo o paciente orientado a comparecer no mesmo 
dia ao setor de tomografia computadorizada no 2º andar do hospital. 

 

 Agendamento do Exame 
 

Portões 
 

 Paciente encaminhado para Tomografia 
Paciente é orientado a comparecer a sala 5, recepção do setor de tomografia 
computadorizada, para receber um questionário e as orientações para a 
realização do exame. 
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 RECEPÇÃO DA TOMOGRAFIA - SALA 5 - 2 ANDAR 
O paciente é recepcionado pela secretária do setor. 

 

 Paciente ou responsável entrega pedido do exame 
O pedido do exame é entregue pelo paciente ou responsável à secretária do 
setor, sala de recepção. 

 

 Paciente recebe Termo de Consentimento Informado (TCI) 
A secretária do setor fornece o Termo de Consentimento Informado 
(questionário) ao paciente e informa que depois a enfermeira irá conversar 
com ele. 

 

 Paciente e/ou Acompanhante Preenche TCI 
O paciente e ou responsável são orientados, pela enfermeira, a deixar em 
branco as perguntas que não souberem responder, pois depois de 
preenchido, ela irá orientá-los. 

 

 Paciente e/ou Responsável entrega o TCI preenchido para Enfermeira ou 
Equipe de Enfermagem 

A enfermeira ou um dos membros de sua equipe verifica o pedido preenchido. 
 

 Enfermeira recebe pedido 
A enfermeira lê e avalia cada resposta realizada. 

 

 Enfermeira e/ou Equipe de enfermagem realiza orientação pré-exame 
O paciente é informado do porque do preenchimento do formulário; da 
importância dele informar as medicações que faz uso; da necessidade do 
jejum no caso da necessidade do uso do contraste iodado; o tempo de 
demora do exame; da prioridade dos pacientes internados em relação dos 
ambulatoriais; das reações adversas que podem ocorrer com o uso do 
contraste na realização do exame; das medicações preventivas necessárias 
quando o paciente apresenta alergia medicamentosa e/ou alimentar. A 
enfermeira orienta cada item e depois é confirmado o entendimento o não do 
paciente. 
No caso do paciente ou familiar não saber informar as resposta, este é 
orientado a comparecer no outro dia ou 24 horas antes do dia do exame, para 
receber as orientações.  

 

 Entrega orientação por escrito 
Após a orientação do TCI, é também escrito no pedido, pela enfermeira: que é 
necessário chegar meia hora antes do exame para fazer o registro no balcão 
da recepção do serviço de radiologia. E ele deverá trazer um documento de 
identidade. Deverá fazer a hidratação na véspera do exame e que deverá 
trazer os exames de ureia e creatinina, com prazo de até 4 meses (quando 
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houver necessidade do uso do contraste iodado). Sempre ao final da 
orientação será confirmado o seu entendimento quanto às orientações. 

 

 Paciente retorna no dia do exame com toda documentação 
O paciente é orientado a retornar, no dia do exame com todos os impressos 
oferecidos e com um documento de identificação. Sendo o paciente ou 
familiar liberado para sua casa. 

 

 Fim do Processo 
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5.2. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NO DIA DO EXAME DE 

TOMOGRAFIA 

 

5.2.1. Diagrama 
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5.2.2. Elementos do processo 

 SECRETÁRIA DA RADIOLOGIA 
Encontra-se no balcão da recepção da secretaria da radiologia, no 2º andar. 

 

 Início do Processo 
Paciente chega ao 2º andar do hospital, no balcão da recepção da radiologia. 
Aguarda na fila para ser atendido. 

 

 Paciente entrega pedido autorizado do exame 
É recepcionada pela secretária e entrega o pedido do exame de tomografia 
computadorizada. 

 

 Pedido de Exame 
É confirmado o dia do exame no papel do pedido  

 

 Secretária confirma pedido no Sistema de Informação de Radiologia 
(RIS) 
A secretária confirma o agendamento do exame no sistema RIS: nome do 
paciente (é necessário um documento de identificação), exame a ser 
realizado, data e horário. 

 

 Confirma Exame 
 

Portões 
 

 Encaminha paciente para Recepção da Tomografia 
O paciente é orientado a se dirigir à sala 5, da radiologia, neste mesmo andar, 
no final do corredor. 

 

 SECRETÁRIA DA TOMOGRAFIA 
A secretária recepciona o paciente na sala 5 e pede que o mesmo aguarde 
sentado para ser atendido, quando ele fornecerá o pedido do exame. 

 

 Paciente entrega pedido de exame 
Este é orientado a sentar-se junto à mesa da secretária e entregar a ela, 
todos os impressos fornecidos, pela secretária do serviço da radiologia. 

 

 Confirma atendimento do exame no RIS 
Mais uma vez o exame é confirmado, pela secretária da tomografia. Após a 
confirmação os formulários são colocados em um envelope e identificados, 
por fora: nome do paciente e tipo de exame. 
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 Confirmou Exame 
 

Portões 
 

Separa o envelope com pedido do exame e avisa a enfermagem 
 

 Entrega de Protocolo de Retiradado do Laudo Exame 
A secretária fornece ao paciente ou familiar, o protocolo para pega do 
resultado do exame, informando o dia e o local que ele deverá comparecer no 
hospital, para pegar o laudo (Local: sala de resultado de exames, próximo ao 
balcão de recepção da radiologia). 

 

 Separa o envelope com pedido do exame e avisa a enfermagem 
O técnico ou auxiliar de enfermagem recepciona o paciente e pesa-o. 

 

 Entrega Envelope para Enfermagem 
O técnico ou auxiliar de enfermagem faz o registro do peso do paciente no 
TCI. 

 

 ENFERMEIRA 
A enfermeira recepciona o paciente e confirma se as orientações foram 
seguidas(se medicações nefrotóxicas foram suspensas; se tomou as 
medicações de costume; se está em jejum, no caso de fazer uso do contraste; 
se tomou a medicação preventiva, no caso de alergia medicamentosa e/ou 
alimentar; dentre outras); avalia o estado emocional do paciente e tenta 
tranquilizá-lo. 

 

 Enfermeira recebe o paciente 
Recebe o paciente cordialmente, se apresenta e confirma o nome completo 
do paciente, o tipo de exame que será realizado, para ver a necessidade de 
punção do acesso venoso e de hidratação. Avalia as condições físicas e 
emocionais do paciente. Depois é solicitado que o mesmo aguarde seu 
exame sentado, proporcionando um ambiente tranquilo e sem estresse. 

 

 Faz Orientações sobre o Exame 
A enfermeira orienta quanto ao exame a ser realizado: no caso do uso do 
contraste informa os possíveis sintomas que ele pode apresentar; que o 
exame é indolor; o tempo de duração do exame e que o mesmo deverá 
permanecer imóvel durante o exame, para visualização do local a ser 
avaliado; e no caso do uso do contraste, se apresentar algum desconforto 
durante a injeção do mesmo, deverá comunicar ao técnico de enfermagem na 
sala do exame. Informando que será realizado um teste prévio, com a injeção 
de soro fisiológico antes de injetar o contraste, para verificar a permeabilidade 
do acesso venoso. No caso de exame de abdome o paciente é orientado a 
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ingerir 3 copos de água e não desprezar a diurese, para facilitar a 
visualização da imagem. 
Também é informado, que o mesmo estará sendo observado na sala de 
exame, o tempo todo, através de um vidro, devido à radiação emitida. E que a 
sala é muito fria, mas temos cobertor para o seu aquecimento. E ao sair do 
exame, se apresentar algum sintoma, que o mesmo comunique ao técnico de 
enfermagem. Aos familiares também são informados quanto a necessidade 
da permanência dentro da sala de recepção, para evitar a exposição ao RX. 

 

 Encaminha o paciente para equipe de enfermagem 
É Solicitado que o paciente aguarde ser chamado pelo técnico de 
enfermagem, no caso de necessidade de punção do acesso venoso. Caso 
contrário, aguardar o seu encaminhamento à sala de exame. 

 

 EQUIPE DE ENFERMAGEM 
O técnico ou auxiliar de enfermagem mantém o local preparado e organizado 
para a realização do procedimento, fazendo a reposição dos materiais 
conforme sua necessidade. 

 

 Realiza procedimentos de enfermagem para o exame 
Recebe o paciente pelo nome, se identificando, pedindo que o mesmo se 
sente em uma cadeira para ser realizado o procedimento de enfermagem 
(punção venosa, aferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia, etc). 

 

 Paciente aguarda Exame 
Paciente aguarda o exame, sentado em uma cadeira. 

 

 Encaminha pedido para sala do exame  
O envelope com o pedido é encaminhado à sala de exame e entregue ao 
médico residente do plantão 

 

 MÉDICO 
Recebe os pedidos na sala de exame. 

 

 Recebe o pedido de exame 
Avalia o exame a ser realizado, dando preferência aos pacientes internados. 

 Avalia o uso de Contraste 
Após avaliação do exame a ser realizado, informa quem deverá ser 
puncionado. 

 
Portões 

 

 SIM 
É confirmado o uso do contraste. 



 

69 

 

 Comunica a Enfermagem a necessidade de acesso venoso 
O médico informa os pacientes que necessitam ser puncionados para a 
realização do exame. 

 

 Paciente retorna para Enfermagem  
O técnico ou auxiliar de enfermagem, após a comunicação recebida, informa 
ao paciente o procedimento que irá realizar, mantendo-o tranquilo e 
fornecendo informações quando este é solicitado. 

 

 Paciente é puncionado e encaminhado para Sala de Exame 
O técnico ou auxiliar de enfermagem fará a punção do acesso venoso 
periférico quando for usar do contraste, dando preferência ao uso do cateter 
intravenoso nº 18, para exames de abdome e angio TC. Também será 
identificado na fixação do acesso, a data e nº do cateter intravenoso utilizado, 
para facilitar os profissionais, no fluxo a ser utilizado durante a injeção do 
contraste no exame. 
No caso do paciente já estar com acesso puncionado, é verificado os dias 
dessa punção, a permeabilidade do acesso, condições da pele, presença de 
flebite, edema ou extravasamento  Se o acesso estiver com permeabilidade e 
pele íntegra e com menos de 48 horas de punção; poderá ser utilizado. 
Após o procedimento, é solicitado que aguarde ser chamado para seu exame. 
E ao ser encaminhado à sala de exames, são verificadas as condições do 
paciente: se este está orientado, em condições de deambulação, se está 
cooperante, evitando danos ao paciente. 

 

 NÃO 
Orientações no Fluxograma de Atendimento no dia do exame de tomografia – 
Parte II. 

 

 Paciente encaminhado para Sala de Exame 
Paciente é acompanhado, pelo técnico de enfermagem até a sala de exames, 
após ser avaliado seu estado e condições de deambulação. 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SALA DE EXAME 
O paciente é recepcionado pelo técnico ou auxiliar de enfermagem desta sala, 
que o identifica pelo nome e se o mesmo deseja um cobertor. Se houver 
necessidade de retirada de adereços ou roupas do paciente, deverá ajudar a 
retirá-las, quando o paciente não puder fazê-lo sozinho. 

 

 Recebe o paciente após a punção venosa 
O técnico ou auxiliar de enfermagem recebe o paciente e verifica o acesso 
venoso puncionado (identificação do cateter intravenoso utilizado). 
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 Coloca o paciente na mesa de exame 
Paciente é colocado deitado na mesa do exame, com seu posicionamento de 
acordo com o exame que será realizado (posição da cabeça para cima ou 
para baixo) 

 

 Conecta o acesso venoso a bomba infusora 
O técnico ou auxiliar de enfermagem, após deitar o paciente, conecta o 
acesso venoso aos equipos da bomba infusora, não se esquecendo de abrir 
uma das conexões do polix de 2 vias. 

 

 Faz teste de permeabilidade do acesso 
Realizado o teste de permeabilidade do acesso venoso 
com soro fisiológico a 0,9%, que é injetado pelo técnico 
de radiologia (pela bomba infusora), ou manualmente pelo 
técnico ou auxiliar de enfermagem com 20 ml de solução 
salina. 

 
Portões 

 

 Comunica ao Técnico de Radiologia que o paciente está preparado para 
o exame 
Se o paciente não queixar-se de dor ou incômodo no local do acesso venoso, 
o técnico de radiologia pode iniciar o exame. 

 

 TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
O técnico de radiologia é comunicado a fazer o posicionamento do paciente. 

 

 Posiciona o paciente na mesa de exame 
Este coloca o paciente na posição necessária para realização do exame. 

 

 Inicia o exame e injeta o contraste 
O paciente é orientado que ficará sozinho na sala durante o exame, mas que 
está sendo observado através de um vidro e que qualquer desconforto, o 
mesmo deverá levantar o braço. Também é informado a permanecer imóvel 
durante o exame, para facilitar a visualização e gravação do exame. 
Mais uma vez é orientado quanto aos sintomas que pode sentir: calor no 
corpo todo, gosto metálico na boca, náuseas.  
Após o técnico ou auxiliar se retirar da sala, o contraste será injetado pelo 
técnico de radiologia e se inicia o exame. 

 

 Término do Exame 
Paciente é encaminhado a sala de recepção, para sua liberação. 
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5.3. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NO DIA DO EXAME DE 

TOMOGRAFIA PARTE II 

 

5.3.1. Diagrama 
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5.3.2. Elementos do processo 
 

 MÉDICO 
Recebe os pedidos na sala de exame. 

 

 Recebe o pedido de exame 
Libera que o exame seja iniciado, dando preferência aos pacientes 
internados. 

 

 Avalia o uso de Contraste 
 

Portões 
 

 NÃO 
Informa que não será necessário o uso do contraste. 

 

 Paciente encaminhado para Sala de Exame 
Paciente é encaminhado pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, à sala de 
exame após avaliação do seu estado e condições de deambulação. 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SALA DE EXAME 
O paciente é recepcionado pelo técnico ou auxiliar de enfermagem desta sala, 
que o identifica pelo nome e se o mesmo deseja um cobertor. 
 

 Recebe o paciente e coloca na mesa 
O técnico ou auxiliar de enfermagem auxilia o paciente a deitar na mesa de 
exame, com seu posicionamento de acordo com o exame que será realizado 
(com a posição da cabeça para cima ou para baixo). 

 

 Comunica ao Técnico de Radiologia chegada do paciente  
O técnico de radiologia é comunicado a fazer o posicionamento do paciente, 
na mesa de exame. 

 
Portões 

 
Posiciona o paciente na mesa e dá início ao exame 

 

 TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
O paciente é posicionado pelo técnico de radiologia. 

 

 Posiciona o paciente na mesa e dá início ao exame 
Este coloca o paciente na posição necessária para realização do exame e 
inicia o exame. 
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 Término do Exame 
Paciente é encaminhado à sala de recepção, para sua liberação. 
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5.4. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PÓS-EXAME 
 

5.4.1. Diagrama 
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5.4.2. Elementos do processo 
 

 Elemento 
Paciente na sala de recepção, em observação após o exame. 

 

 Enfermeira recebe paciente que fez uso de contraste 
A enfermeira recebe o paciente, perguntando como foi a realização do exame, 
e ele apresentou algum sintoma durante a realização do exame e como está 
se sentindo,  observando o local de acesso venoso. 

 

 Enfermeira e/ou equipe de enfermagem realiza orientação pós-exame 
O paciente é orientado quanto à necessidade de ingerir 3 litros d’água nas 4 
horas após a realização do exame, para que o contraste injetado seja 
eliminado através da urina, evitando complicações renais.  
A não pegar peso com o membro puncionado, evitando sangramento no local 
onde foi realizada a punção venosa. 
É orientado que as reações adversas tardias podem aparecer, apesar  de ser 
muito raro, e que deverá procurar um serviço de emergência para seu 
atendimento. 

 

 Aguardar 20 minutos 
Em caso de nenhuma queixa ou sintoma, este é solicitado a sentar-se e 
aguardar 20 minutos para observação de reações adversas ou não. Caso 
apresente algum sintoma, o médico deverá ser solicitado para avaliar o 
paciente. 

 

 Não apresentando evento adverso relacionado ao contraste 
Após a observação no período estipulado, o paciente é liberado. 

 

 Liberado para casa ou unidade de origem 
O paciente será encaminhado andando, de cadeira de roda ou de maca, 
conforme a avaliação de suas condições físicas. 

 

 Fim do processo 
 

 OBSERVAÇÃO APÓS O EXAME 
 

 LIBERAÇÃO DA TOMOGRAFIA
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5.5. AÇÕES DE ENFERMAGEM RELACIONADAS À SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

 

 De todo o exposto acima, e reconhecendo as características pertinentes 

aos medicamentos, a ocorrência dos acidentes e incidentes mais frequentes no 

exame de tomografia computadorizada, torna-se necessária a utilização das 

informações geradas pelo estudo para criar ferramentas que aumentem a 

segurança de todos os envolvidos na realização do procedimento. 

 Tem-se, portanto, como objetivo padronizar a administração dos meios de 

contraste, de maneira a minimizar e/ou evitar a ocorrência de eventos adversos, 

pelo profissional de enfermagem, durante a administração do medicamento, no 

levantamento de fatores de riscos e certificação do acesso puncionado. 

 Desta forma, apresentam-se, a seguir, também como produto desta 

dissertação, as ações de enfermagem relacionadas à segurança do paciente, com 

a descrição das atribuições e responsabilidades de cada sujeito e serviço 

diretamente implicado neste contexto. 

 

5.5.1. Administração do contraste iodado na tomografia 

 

5.5.1.1. Equipe de Enfermagem 

Pré-Exame 

a) Estabelecimento do 
acesso venoso: 

 

 Preparar o material para 
punção venosa 
periférica. 

 Lavagem das mãos (POP do Huap). 

 Utilizando técnicas assépticas para punção venosa 
periférica. 

 Evitando a associação das infecções adquiridas no 
ambiente hospitalar. 

 Comunicar o 
procedimento a ser 
realizado. 

 Identificando o paciente pelo nome e o exame a ser 
realizado, garantindo a segurança antes de qualquer 
procedimento e/ou administração do contraste. 

 Favorecendo a ausência de ansiedade durante o 
exame. 

continua 
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Pré-Exame 

 Avaliar as condições de acesso 
venoso do paciente 

 Puncionar veias periféricas, 
preferencialmente nos braços, 
com cateter intravenoso nº 20 ou 
18 para adultos e nº 22 para 
crianças.  

 Selecionando o cateter intravenoso com 
base no objetivo exame a ser realizado e 
nas condições de acesso venoso. 

 Facilitando o bom fluxo sanguíneo, a 
distribuição do medicamento e a redução do 
risco de extravasamento da medicação e 
flebite. 

 Avaliação da pele e das veias periféricas do 
paciente, evitando várias tentativas de 
punção e consequentemente o 
extravasamento acidental.  

 Consultar o POP de punção de acesso 
venoso periférico do Huap 

 Fixar o cateter venoso de forma 
a visualizar e avaliar o local da 
punção. 

 Favorecendo a visualização da inserção do 
cateter venoso; evitando dor e desconforto; 
evitando risco de infiltração e deslocamento 
do cateter durante o manuseio, com risco de 
perda do acesso. 

 Prevenindo a integridade da pele. 

 Conectar o polifix 2 vias e a 
válvula anti-refluxo ao cateter 
intravenoso. 

 Evitando o refluxo do sangue e/ou da 
solução, ocasionando a necessidade de 
troca dos materiais utilizados. 

 Identificar o nº do cateter venoso 
utilizado. 

 Necessário para avaliação do fluxo que será 
utilizado na injeção do contraste por bomba 
infusora, evitando a perda do acesso 
venoso. 

 Identificar a data da punção do 
acesso venoso. 

 Em pacientes adultos (internados), respeitar 
às 72 horas de punção do acesso venoso, 
verificando a permeabilidade do acesso, 
evitando edema, flebite, lesões na pela 
devido a extravasamento da medicação. 

 Facilitando o profissional nos passos a 
serem seguidos, para evitar danos ao 
paciente. 

b) Verificar a permeabilidade do 
acesso venoso periférico 

 

 Administrar 20 ml de solução 
salina a 0,9%, após a punção 
venosa. 

 Confirmação da permeabilidade do acesso, 
evitando danos ao paciente durante a 
administração do contraste iodado. 

 Redução do risco de extravasamento.  
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Pré-Exame 

c) Preparar a bomba infusora 
para administração do 
contraste. 

 

  Limpeza da superfície da bomba infusora com 
Insidim. 

 Conectar e testar a bomba garantindo o seu 
perfeito funcionamento, evitando danos materiais, 
com o extravasamento de soluções, danificando 
o equipamento prejudicando o paciente na 
administração do contraste. 

 Montar a bomba infusora conforme instruções: 
conexão da seringa de contraste e a seringa 
vazia (encher a seringa com solução salina a 
0,9%) 

 Manter a manta de aquecimento da seringa do 
contraste conectada a ela. 

Trans-Exame 

a) Testar a permeabilidade 
do acesso venoso antes do 
exame 

 Colocar os dedos indicador e médio, sobre o 
local da punção venosa e solicitar que o técnico 
de radiologia injete a solução salina através da 
bomba infusora, para sentir o fluxo de entrada da 
medicação.  

 Evitando danos: flebite, edema, ingurgitamento 
local, lesão da pele ou dor e desconforto para o 
paciente. 

b) Solicitar ao paciente que 
verbalize qualquer dor ou 
desconforto durante a 
realização do exame. 

 Inferindo nas relações, facilitando e promovendo 
o desenvolvimento dos procedimentos que 
envolvem o paciente e evitando complicações 
durante o exame. 

 Mantendo observação do paciente durante todo o 
exame. 

c) Liberar a injeção do 
contraste. 

 Após a confirmação de ausência de queixas pelo 
paciente. 

Pós-Exame 

a) Manter o acesso venoso 
Durante 20 minutos após o 
término do exame. 
 

 Respeitando o prazo estabelecido na literatura, 
para o aparecimento das reações adversas 
imediatas ao contraste. 

 Observando a presença de edema, flebite, 
hiperemia ou qualquer desconforto no local da 
punção. 
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  Tomando medidas cabíveis de acordo com o 
problema apresentado: 
- extravasamento de contraste: manter golo no 
local, elevando o membro por 20 minutos. 
- hiperemia e/ou prurido no corpo: comunicar o 
médico do plantão, para avaliar a medicação 
necessária.  
- náuseas ou vômitos: solicitar o médico para avaliar 
a medicação necessária; evitar que o paciente 
bronco aspire; instalar hidratação venosa quando 
prescrito.  

 Garantindo a segurança do paciente no 
aparecimento de reações adversas. 

 Retirar o acesso venoso na ausência de queixas e 
após o prazo estabelecido. 

b) Orientar o paciente a 
não pegar peso com o 
membro puncionado. 

 Evitando sangramento no local da punção. 

 

5.5.2. Recepção do paciente na tomografia computadorizada 

 

5.5.2.1. Enfermeiro, preferencialmente, na sua ausência o 
técnico ou auxiliar de enfermagem 

 

Pré-Medicamento (sala 5) 

a) Recepcionar o paciente 
cordialmente o paciente/familiar na 
sua chegada à sala de recepção 
(sala 5), no serviço de radiologia. 

 Todo paciente tem direito de ser 
recepcionado atenciosamente e 
respeitosamente, mantendo sigilo sobre 
seu diagnóstico. 

 Tem direito de conhecer a identidade dos 
profissionais envolvidos no seu tratamento. 

b) Informar quanto a necessidade de 
jejum 3 horas antes do exame e a 
hidratação 24 horas antes do exame 
(exames com uso de contraste) 

 Evitando a suspensão do exame. 

 Antes do exame a hidratação facilita a 
punção do acesso venoso (paciente 
manter hidratado) e após o exame previne 
as complicações renais (nefropatias 
induzidas pelo contraste - NIC). 

c) Encaminhar o paciente à 
secretaria do serviço de radiologia, 
para marcação do exame com a 
presença do anestesista, no caso de 
alergia ao Iodo. 

 Esclarecendo que este procedimento é 
uma prevenção para o risco de parada 
cardiorrespiratória no exame. 

 Evitando a suspensão do exame, 
ansiedade e remarcação do exame. 
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Pré-Medicamento (sala 5) 

  Orientando quanto a necessidade do jejum 
de 8 horas. 

 Comunicando ao médico radiologista de 
plantão. 

d) Fornecer, em caso de alergia 
medicamentosa ou alimentar, a 
medicação preventiva estabelecida 
no serviço ou a receita dos 
medicamentos necessários. 

 Evitando ou minimizando as complicações 
das reações adversas ao contraste. 

 Sempre comunicar ao médico radiologista 
do plantão. 

 Evitando danos e desgaste do paciente na 
possibilidade de suspensão do exame. 

e) Solicitar a suspensão da 
Metformina, no caso de pacientes 
diabéticos, 48 horas antes e 48 
horas após o exame. 

 Evitando complicações de NIC. 

 

5.5.2.2. Equipe de Enfermagem 

 

Pré Imediato (sala 5) 

 Antes da entrega do pedido de exame 

a) Receber o paciente 
cordialmente, na sua 
chegada à sala 5. 

 Identificando-o pelo nome, se identificando, 
proporcionando segurança ao paciente. 

 Verificando se as orientações foram seguidas pelo 
paciente, para a confirmação do exame, caso contrário 
comunicar ao médico radiologista do plantão.  

 Solicitar que o paciente aguarde sentado seu 
atendimento, proporcionando um ambiente tranquilo e 
diminuindo seu estresse. 

 Após a entrega do pedido de exame 

b) Pesar o paciente.  Deverá confirmar o exame a ser realizado, garantindo a 
realização do exame. 

 Independente dele já saber o seu peso, para poder ser 
administrado o contraste, favorecendo o cálculo do 
contraste a ser administrado. 

 Fazendo o registro no Termo de Consentimento 
Informado (TCI). 

c) Pedir ao paciente que  
beba 3 copos d’água. 

 Em caso de exame com uso de contraste e de exame 
de TC de Abdome e Angio TC, não podendo eliminar a 
diurese antes do exame, para favorecer a visualização 
do exame e o fluxo do contraste. 

continua
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 Após a entrega do pedido de exame 

d) Puncionar o acesso 
venoso do paciente, após 
confirmação do exame 
com contraste. 

 Avaliando o acesso venoso, fragilidade da pele e 
utilizando o cateter intravenoso apropriado ao exame 
a ser realizado (TC de Abdome e Angio TC sempre 
usar cateter intravenoso nº 18 ou 20 se o acesso 
estiver prejudicado), devido a necessidade de maior 
fluxo de pressão para injeção do contraste. 

 Em adultos utilizar cateter intravenoso nº 18 ou 20 e 
em crianças nº 22, para facilitar o fluxo de injeção do 
contraste. 

 Fazer o teste da permeabilidade do acesso com 20 
ml de solução salina, diminuindo o risco de danos 
como o extravasamento do contraste. 

e) Reforçar as orientações 
dadas ao paciente. 

 Proporcionar segurança e tranquilidade ao paciente, 
dando mais esclarecimentos, quando solicitado. 

f) Reorientar que os 
pacientes internados têm 
prioridade (na ausência da 
Enfermeira) 

 Esclarecendo que eles necessitam de definição 
diagnóstica rápida, para agilizar a sua internação. 

g) Solicitar que o paciente 
aguarde ser chamado 
para o exame. 

 Promovendo a otimização do serviço. 

 Mantendo-o tranquilo para realização do seu exame. 

h) Solicitar ao paciente 
que informe qualquer 
sintoma apresentado 
durante o seu exame. 
 

 Dando ciência que haverá profissionais na sala de 
exame para as tomadas de decisão.  

 Sendo registrado no livro de ocorrências do setor 
essas reações, o que favorece as tomadas de 
decisão e orientações posteriores à outros pacientes. 

i) Fornecer a declaração 
de comparecimento para o 
paciente e/ou familiar, no 
dia do exame. 

 Favorecendo o comparecimento dos familiares no 
exame, evitando ansiedade dos pacientes e/ou 
desconto no dia de trabalho de um deles. 

 

5.5.2.3. Secretária da sala de recepção, na sua ausência o 
técnico/auxiliar de enfermagem 

 

a) Confirmar o exame do paciente no 
computador. 

 Evitando suspensão e/ou erro na 
realização do exame. 

b) Fornecer o protocolo (já vem com a 
data do dia da entrega) 

 Informando o local onde deverá pegar o 
resultado; facilitando o acesso do 
paciente dentro do hospital. 

c) Encaminha o pedido do exame, 
após o registro da enfermagem, para 
a sala de exame. 

 Diminuindo o tempo para o atendimento 
do exame. 
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d) Solicitar que o paciente 
aguarde ser chamado 
pela enfermagem. 

 Solicitando que o paciente aguarde ser chamado 
sentado, minimizando seu estresse.  

 Evitando ansiedade do paciente no seu atendimento, 
esclarecendo que os exames são realizados 
conforme seu registro no sistema RIS; exceto no 
atendimento dos pacientes internados. 

 

5.5.2.4. Equipe de Enfermagem 

 

Trans-Exame (sala de exame) 

a) Encaminhamento a sala de 
exame. 

 Acompanhar o paciente à sala de exame, 
conforme suas condições clínicas (andando, de 
cadeira de rodas ou de maca), para evitar riscos 
de queda e diminuir a sua ansiedade. 

 Dando ciência aonde será realizado o exame. 

b) Solicitar a retirada de 
objetos metálicos, de acordo 
com o exame a ser realizado. 

 Informando que esse procedimento é para não 
ter prejuízo nas imagens do exame. 

 Encaminhando-o ao o banheiro que se encontra 
na sala de exame, oferecendo ajuda e se 
necessário oferecer uma camisola, evitando a 
exposição desnecessária do paciente. 

c) Colocar o paciente na mesa 
de exame. 

 Auxiliar o paciente a deitar na mesa de exame, 
evitando queda acompanhada de danos. 

 Informando a posição na mesa que ele deverá 
ficar (com a cabeça pra cima ou para baixo), 
para a realização do exame. 

d) Orientar o paciente que 
permaneça imóvel durante o 
exame. 

 Para facilitar a visualização das imagens, 
evitando que o exame seja realizado novamente 
e ele seja exposto mais uma vez a radiação 
desnecessária. 

e) Informar que o exame é 
indolor. 

 Favorecendo a cooperação do mesmo durante o 
exame, diminuindo sua ansiedade. 

f) Realizar novamente o teste 
de permeabilidade do acesso 
venoso, antes da injeção do 
contraste. 

 Colocar os dedos indicador e médio sobre o 
acesso, para sentir o fluxo da solução salina 
introduzida através da bomba injetora, acionada 
pelo técnico de radiologia; certificando a 
permeabilidade e evitando danos ao paciente. 
OBS: Quando é realizado o teste manualmente, 
este é feito pelo técnico/auxiliar de enfermagem. 

 Após a confirmação é liberado a injeção do 
contraste para o técnico de radiologia, garantindo 
a segurança do paciente. 

continua
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Trans-Exame (sala de exame) 

  OBS: Esse contraste também pode ser administrado 
pelo técnico de enfermagem manualmente. 

g) Informar ao paciente 
que ele, o técnico de 
enfermagem, não ficará 
próximo à ele na sala, 
durante o exame. 
 

 Mas que toda a equipe multiprofissional estará 
observando-o através do vidro da sala de controle, 
devido a radiação que os profissionais são expostos 
na realização de vários exames; passando 
segurança ao paciente e conseguindo colaboração 
para o exame. 
OBS: Quando o paciente não tem condições de 
permanecer sozinho na sala, um dos membros da 
equipe de enfermagem ou familiar deverá ficar na 
sala, munido de equipamento de proteção individual 
(EPI). 
OBS: Crianças, pacientes desorientados, agitados, 
inconscientes, etc; necessitam de acompanhamento 
da enfermagem ou familiar durante o exame, para 
garantir a eficácia do exame. 

h) Observar o paciente 
durante o exame. 

 Assegurar o paciente que em qualquer 
intercorrência, ele será atendido, sendo necessário 
que ele levante a mão, no caso de sentir algum 
desconforto. 

 Atentar para suas dificuldades de mobilização e/ou 
locomoção, avaliando a necessidade de 
acompanhamento durante o exame. 

i) Retirar o paciente da 
mesa de exame. 

 Observando o estado do paciente, e perguntando 
por algum desconforto durante ou pós-exame, 
transmitindo segurança ao paciente e auxiliando nas 
suas necessidades (dor, desconforto, dificuldade de 
locomoção). 

 Verificando se o local do acesso venoso apresenta 
edema, hiperemia, extravasamento, para serem 
tomadas as devidas providências e minimizar os 
danos. 

j)Encaminhar o paciente à 
sala de recepção. 

 Dando informação de qualquer ocorrência 
observada durante o exame, garantindo os cuidados 
necessários ao paciente. 

Pós-Exame (sala 5) 

a) Receber o paciente 
após a realização do 
exame. 

 Informando que ele terá que aguardar 20 minutos 
para a retirada do acesso venoso, para observar o 
aparecimento ou não de reações adversas, como 
medidas de segurando no pós-exame. 
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b) Retirar o acesso venoso.  Verificar o sítio de acesso quanto à 
presença de edema, hiperemia, 
extravasamento do contraste no local, 
para as tomadas de decisão. 

 Manter curativo compressivo, no local da 
punção, para evitar o sangramento local. 

c) Orientar a ingerir 3 litros de 
líquidos, nas 24 horas após a 
realização do exame. 

 Evitando o aparecimento de 
complicações renais (NIC) e facilitar a 
eliminação do contraste através da urina, 
como prevenção de danos ao paciente. 

d) Evitar pegar peso com o membro 
puncionado. 

 Prevenindo sangramento no local da 
punção, como prevenção de danos ao 
paciente. 

e) Orientar o paciente a procurar uma 
unidade hospitalar, se apresentar 
alguma reação tardia. 

 Informando que são muito raras de 
acontecer, mas ele deverá ficar atento a 
qualquer reação. 

f) Solicitar a presença do maqueiro 
para o transporte de pacientes de 
cadeira de rodas ou maca (internados 
ou não). 

 Evitando quedas ou qualquer 
intercorrências que possam causar danos 
ao paciente. 

g) Perguntar a unidade de origem do 
paciente se prefere que o acesso 
venoso seja retirado, no caso de 
dificuldade de punção deste acesso.  

 Evitando novas tentativas de punção 
venosa, causando desconforto ao 
paciente (caso de pacientes internados). 

 

5.5.3. Atuações da secretária na tomografia computadorizada  

 

5.5.3.1. Secretária da secretaria da TC 

 

a) Repor os impressos  e materiais de 
secretaria, de uso para o plantão. 

 Agilizando o serviço para melhor 
atendimento e encaminhamento dos 
exames dos pacientes, diminuindo o 
tempo de permanência dos pacientes 
no setor. 

b) Verificar os exames do dia na 
agenda diariamente. 

 Encaminhando os exames e evitando 
espera desnecessária. 

c) Fornecer o Termo de Consentimento 
Informado (TCI), no caso dos pacientes 
internados após a confirmação do 
encaixe do exame, pelo médico do 
plantão. 

 Proporcionando a realização do exame 
sem causar estresse ao paciente, 
favorecendo o paciente na sua 
definição diagnóstica. 
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d) Excepcionalmente fazer o cadastro dos 
pacientes, no caso de problemas na 
recepção da radiologia ou erros de 
digitação do secretário do serviço de 
radiologia. 

 Evitando atraso e/ou suspensão dos 
exames, dificultando a definição 
diagnóstica por não realização do 
exame 

e) Fazer o registro, no livro de 
ocorrências do setor, dos eventos 
adversos apresentados pelos pacientes e 
do uso de contraste diário utilizado 
(informação da equipe de enfermagem). 

 Facilitando o controle do uso de 
contraste e dos eventos adversos 
apresentados (informação da equipe 
de enfermagem), para melhor 
avaliação da assistência prestada ao 
paciente. 

f) Arquivar os pedidos de solicitação de 
farmácia, almoxarifado, memorandos 
recebidos e encaminhados, feitos pela 
enfermeira. 

 Auxiliando a enfermeira no controle 
do serviço realizado, favorecendo a 
manutenção do setor, para a 
realização dos exames. 

g)Digitar o pedido de almoxarifado, no  
impresso próprio, realizado pela 
enfermeira semanalmente. 

 Favorecendo a reposição da unidade 
para realização dos exames. 

h) Fazer contato telefônico com os 
maqueiros para o transporte dos 
pacientes, após solicitação da equipe de 
enfermagem. 

 Agilizando o atendimento dos 
pacientes e evitando espera 
desnecessária dos pacientes na 
realização dos exames, na espera 
para retornar a sua unidade e 
ansiedade. 

i) Solicitar às unidades que encaminhem 
os pacientes para o exame. 

 

 

5.5.4. Atuações da enfermeira na tomografia computadorizada 

 

5.5.4.1. Enfermeiro da TC 

 

a) Planejar, supervisionar, 
coordenar, executar e avaliar 
as atividades da equipe de 
enfermagem. 

 Desenvolvendo atividades que proporcionem 
a agilidade do atendimento, com qualidade, 
segurança e responsabilidades; garantindo a 
segurança do paciente.  

 Evitando erros de informações nos 
procedimentos adotados pela equipe 
multiprofissional. 

continua 
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b) Fazer as orientações dos 
pacientes externos e internados 
quanto ao preenchimento do Termo 
de Consentimento Informado (TCI) e 
das reações adversas com o uso do 
contraste. 

 Evitando ou minimizando a ocorrência 
de eventos adversos e avaliando os 
fatores de risco dos pacientes, 
favorecendo os exames sem riscos. 
Sempre com linguagem para o seu 
entendimento. 

c) Avaliar o preenchimento do TCI.  Mantendo-o informado sobre o exame 
e possíveis reações adversas, dando 
direito, a recusa ao uso do contraste. 
Chamando o médico de plantão para 
avaliação da realização do exame. 

d) Receber o paciente na unidade.  Recebê-lo cordialmente, se 
apresentando e chamando-o pelo 
nome, proporcionando confiança ao 
paciente. 

e) Confirmar se as orientações foram 
realizadas. 

 Explicando a necessidade do preparo 
na realização do exame, prevenindo o 
aparecimento de danos. 

f) Orientar quanto ao exame a ser 
realizado. 

 Informações claras e numa linguagem 
própria para seu entendimento, 
favorecendo a confiança do paciente 
em relação ao profissional. 

g) Administrar situações de conflito.  Transmitindo segurança e 
conhecimento técnico nas suas 
orientações, diminuindo o medo e 
ansiedade do paciente. 

 Manter o ambiente tranquilo, 
fornecendo as informações 
necessárias, facilitando a cooperação 
do paciente e familiar, em relação à 
prioridade dos pacientes internados. 

h) Agilizar o fluxo de atendimento do 
paciente. 

 Avaliando a situação de cada paciente 
no encaminhamento dos exames, 
conforme a sua necessidade e/ou 
registro no Sistema de Informação da 
Radiologia (RIS). 

 Dando de cada caso ao médico de 
plantão.  

 Mantendo o paciente e familiar 
tranquilo e confiante durante a sua 
estadia no setor. 

i) Avaliar as ações desenvolvidas 
pela equipe de enfermagem. 

 Acompanhando e tirando as dúvidas da 
equipe durante suas atividades. 

 Promovendo a qualificação para o 
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atendimento e evitando situações de 
risco para o paciente. 

j) Gerenciar o uso de material de 
consumo e garantir a sua adequada 
utilização. 

 Controlando o uso do material 
necessário para a realização do exame, 
evitando desperdícios. 

 

l) Providenciar o acesso venoso, 
quando houver dificuldade de 
punção. 

 Evitando várias tentativas de acesso pela 
equipe, comunicando ao médico de 
plantão as tentativas sem êxito, evitando 
danos e desconforto ao paciente. 

m) Avaliar a liberação do paciente 
após o período de aparecimento 
das reações adversas. 

 Seguindo as recomendações na literatura, 
de 20 minutos, de maneira a minimizar 
e/ou evitar as situações de risco para o 
paciente. 

 Garantindo que o passo a passo para a 
liberação do paciente seja observada, 
evitando danos. 

n) Encaminhar o paciente com 
alergia ao Iodo, à secretaria do 
serviço de radiologia (secretária 
Sueli), para a marcação do 
exame, com o serviço de 
anestesia. 

 Assegurando o atendimento do paciente 
com segurança, comunicando ao médico 
de plantão. 

 Informar ao paciente a necessidade de 8 
horas de jejum, devido o uso de 
anestésicos, evitando bronco espasmo, 
vômitos, mal estar. Situações que podem 
colocar o paciente em risco. 

n) Solicitar ao centro cirúrgico, no 
dia do exame agendado, a 
presença do anestesista. 

 Fazendo o comunicado assim que chegar 
o paciente, evitando espera desnecessária 
para o atendimento. 

o) Repor o carro de parada 
cardiorrespiratória logo após o 
seu uso. 

 Prevendo e promovendo a segurança do 
paciente em situações de risco. Mantendo 
o checklist sobre o carro, para facilitar sua 
conferência. 

o) Conferir a cada plantão a 
presença do lacre no carro de 
parada cardiorrespiratória. 

 Mantendo-o com lacre e evitar o 
desaparecimento de medicações 
emergenciais, prejudicando o atendimento 
do paciente. 

p) Solicitar a manutenção dos 
equipamentos, em caso de 
apresentar problemas nas 
máquinas, independente das 
datas de manutenção preventiva. 

 Garantindo a realização dos exames com 
segurança, evitando espera na 
remarcação. 

 Proporcionando um ambiente seguro 
durante o atendimento ao paciente. 

 Garantindo um bom funcionamento dos 
equipamentos, evitando danos 
desnecessários. 

q) Garantir o uso de EPIs para a 
equipe multiprofissional, familiares 
e pacientes. 

 Cumprindo as normas de segurança de 
radiação ionizante. 
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 Orientando paciente e familiar quanto à 
exposição de radiação ionizante no setor 
de radiologia e a necessidade do uso de 
EPIs dentro da sala de exame. 
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5.5.5. Preparo e arrumação da unidade de TC 

 

5.5.5.1. Técnico/Auxiliar de enfermagem 

 

Sala 5 / Recepção 

Atividades  

a) Pegar as chaves do setor na 
supervisão de enfermagem. 

 Para abrir a sala de recepção e iniciar as 
atividades, da organização do setor para 
recepcionar os pacientes. 

 Solicitando a funcionária da limpeza que 
efetue a limpeza da sala. 

b) Verificar as condições do 
ambiente e detectar possíveis 
problemas. 

 Preparando o ambiente de maneira 
segura, assegurando o atendimento dos 
exames. 

c) Verificar a escala diária de 
atividades descriminada pela 
enfermeira do setor. 

 Assumindo suas atividades com 
tranquilidade, para que não haja atraso no 
início dos exames. 

d) Fazer a limpeza da superfície 
das bancadas com Incidim, 
conforme a padronização no 
hospital, solicitando os materiais 
estéreis para os exames, na Central 
de material. 

 Prevenindo a infecção disseminada, com 
a utilização de técnica de assepsia, 
prevenindo riscos de infecção para o 
paciente. 

e) Repor os materiais que serão 
utilizados durante o período: 
seringas, cateteres intravenosos, 
algodão, polifix 2 vias, válvulas 
antirefluxo, esparadrapo e 
micropore. 

 Facilitando a realização de tarefas e 
evitando saídas desnecessárias da sala 
de atendimento e prejuízo no andamento 
dos exames. 

f) Verificar a quantidade de roupas: 
camisolas, lençóis, cobertor, 
existente no setor. 

 Solicitando à lavanderia a reposição, 
assim que assumir suas atividades, 
evitando a demora na realização dos 
exames. 

g) Manter o ambiente limpo, 
organizado e silencioso. 

 Evitando estresse do paciente, familiar e 
equipe multiprofissional, durante a 
permanência no setor. 

h) Receber os materiais e 
medicamentos fornecidos pela 
farmácia e almoxarifado. 

 Colocando-os no local de 
armazenamento, mantendo o setor 
organizado e facilitando a reposição da 
unidade, quando necessária. 

i) Guardar os materiais não 
utilizados ao término do plantão. 

 Mantendo o setor organizado e limpo, 
para o atendimento no plantão seguinte. 

continua 
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conclusão 

Sala de Exame 

a) Pegar a chave da sala de 
exames, na sala da câmara clara 
da radiologia. 

 Abrir a sala de exames e solicitar à 
funcionária da limpeza que limpe a sala, 
para dar início às atividades da 
enfermagem. 

b) Fazer a limpeza da superfície 
dos equipamentos da sala, com 
Incidim, conforme a padronização 
no hospital. 

 Garantindo a segurança do paciente, 
utilizando técnica asséptica. 

c) Repor a sala com roupas, 
materiais de uso diário. 

 Proporcionando a garantia do 
atendimento durante os exames. 

d) Conferir a cada plantão os lacres 
nas gavetas do carro de parada 
cardiorrespiratória e a presença do 
checklist sobre o mesmo. 

 Garantindo que o mesmo não foi violado, 
proporcionando atendimento os pacientes 
nas situações de risco. 

e) Recolher o material e roupas 
excedentes ao término do plantão. 

 Recolhendo-os nos armários e mantendo 
o setor arrumado, facilitando o 
atendimento emergencial fora do horário 
de rotina. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O trabalho de enfermagem desenvolvido na unidade de TC do HUAP 

apresenta situações de assistência direta, caracterizadas, por exemplo, pela 

necessidade de se administrar substâncias como contrastes, por via endovenosa, 

que necessitam de um saber relacionado aos procedimentos requeridos e podem 

ser realizados tanto pelas enfermeiras quanto por auxiliares e técnicos de 

enfermagem. Também, esse trabalho apresenta vários momentos que priorizam 

as orientações aos pacientes e familiares, que são extremamente importantes e 

podem fazer toda a diferença entre realizar ou não o exame, como ainda no que 

se refere a reduzir riscos de eventos adversos ou preparar os pacientes 

predisponentes às alterações indesejáveis, com medidas preventivas de modo a 

favorecer o sucesso na obtenção das imagens que facilitarão o diagnóstico, 

permitindo a realização desses exames. 

 Nesta perspectiva, o trabalho de enfermagem pode ser o diferencial na 

unidade de TC, na coordenação das atividades do ponto de vista gerencial pela 

enfermeira, promovendo o trabalho com os meios necessários, ou seja, recursos 

humanos e materiais, organizando-os. O atendimento humanizado exercido num 

acolhimento adequado, pois os pacientes apesar de estarem ali para fazer 

exames apresentam necessidades de saúde que precisam ser atendidas. É no 

atendimento dessas necessidades que se situa a finalidade do trabalho de 

enfermagem, que realiza ações que favoreçam a realização dos exames de forma 

segura e com qualidade, menor risco e ocorrência de eventos adversos e maior 

resolutividade e satisfação dos pacientes. 

 Os conceitos do processo de trabalho, que auxiliam na interpretação da 

realidade do cotidiano da prática de enfermagem na TC, possibilitaram a 

caracterização dos elementos desse processo como a finalidade com ênfase nos 

exames, a apreensão do objeto que é o paciente em si com suas necessidades 

de saúde, os instrumentos entendidos como o próprio local de trabalho e aqueles 

que mediam as ações de enfermagem, principalmente, no que se refere às 

técnicas. 
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 O trabalho de enfermagem na TC é realizado pelas enfermeiras, auxiliares 

e técnicos de enfermagem num contexto do trabalho coletivo em saúde, que 

requer ações de cuidado direto, realizadas por todos e coordenadas pela 

enfermeira, mas envolve prática educativa e orientações, desenvolvidas, 

principalmente, pela enfermeira e com estímulo e supervisão pelos demais 

membros da equipe de enfermagem. Outra atividade é a observação das reações 

do paciente ao uso do contraste, da permeabilidade do acesso venoso e 

quaisquer eventos com vista à segurança do paciente. 

 O estudo trouxe a tona à necessidade de definir as recomendações 

operacionais da equipe de enfermagem, pois auxiliam na organização do trabalho 

evidenciando quem faz o que, de forma estruturada para os agentes do trabalho e 

de acordo com os objetivos que se pretende alcançar. 

 É possível verificar a partir da análise dos resultados deste estudo, as 

mudanças de comportamento de alguns componentes da equipe, como na 

organização da unidade, nas orientações dadas sobre os eventos adversos ao 

meio de contraste, que evidenciam a preocupação com o ambiente e a segurança 

do paciente. 

 E a elaboração e discussão dos procedimentos que envolvem a 

enfermagem, durante a realização dos exames de tomografia computadorizada, 

buscam as melhores práticas do cuidado, papel importante nas intervenções e no 

reconhecimento dos agravos, objetivando o atendimento com satisfação e o 

mínimo de riscos que posam comprometer a qualidade e segurança do paciente. 

 Podemos dizer que as recomendações operacionais favorece a 

organização do processo de trabalho de enfermagem na tomografia 

computadorizada, reduzindo os fatores de risco e auxiliando na segurança do 

paciente durante a realização dos exames. 

 A contribuição do produto final deste estudo se materializa através das 

recomendações operacionais: os fluxogramas e as ações de enfermagem ligadas 

à segurança do paciente que serão disponibilizadas na unidade de tomografia 

computadorizada através de um portfólio. 
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Apêndice 2: Roteiro de Observação de Campo 
 
 

Setor: ____________________ Agente: ____________________ 

Data: ____________________ Duração: ____________________ 

 
 
*Situação/Atividades a serem observadas: 
 
1 - Atividades desenvolvidas pela equipe ao assumir o plantão: 

 organização da unidade (reposição e limpeza) 

 inicia logo suas atividades (café da manhã) 
 
2 - Recepção do paciente, pela equipe de enfermagem na chegada à sala de 
recepção: 

 receptividade com o paciente; 

 confirma a realização do preparo para o exame; 

 orienta quanto à prioridade dos pacientes internados; 

 orienta o paciente para punção do acesso periférico e pesagem; 

 confirma se foi realizada a hidratação do paciente, de acordo com o exame; 

 orienta quanto às reações adversas ao contraste. 
 
3 - Recepção na sala de exame: 

 acomoda  o paciente na mesa de exame; 

 orienta para retirada de roupa e adereços, de acordo com o exame. 

 orienta quanto a radiação ionizante e o local onde a equipe profissional 
ficará durante o exame; 

 orienta o paciente para comunicar qualquer sintoma que apresente durante o 
exame; 

 observa o local do acesso venoso e faz o teste de permeabilidade; 

 observa as condições clínicas do paciente ao término do exame; 

 acompanha o paciente no pós-exame de volta a ala de recepção. 
 
4 - Observação e orientação pós-exame: 

 orienta a necessidade de aguardar 20 minutos para observação de qualquer 
evento adverso; 

 orienta quanto à hidratação nas 24 horas após o exame; 

 orienta quanto a não pegar peso com o braço da puncionado; 

 orienta quanto a reações adversas tardia. 
 
5 - Articulação da equipe de enfermagem e a secretária da TC 

 comunica à secretária, se houver, as reações adversas, na sala de exame, 
para que ela registre no livro de ocorrências de exames (servidor da sala de 
exame); 
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 comunica que chame o maqueiro para o transporte do pacientes, de maca 
ou cadeira de rodas, após o período de observação.. 

 
6 - Atividades desenvolvidas pela equipe durante todo o plantão: 

 cumpre o horário de almoço; 

 coopera com a equipe multiprofissional; 

 atendimento ao paciente e familiares; 

 tom de voz ao se dirigir ao paciente; 

 acolhimento; 

 comunica o local onde o paciente deverá pegar o laudo do exame e seu 
acesso dentro do hospital. 

 
7 - Comunicação da equipe com outras unidades: 

 serviço de macas; 

 unidades de internação; 

 setor de marcação de exames. 
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9 ANEXOS 
 
Anexo 1: Parecer do CEP 
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Anexo 2: Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos 
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Anexo 3: Declaração de autorização para a pesquisa 
 

 


