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DINIZ, D. D. Protocolo assistencial para pacientes submetidos a tomografia 

computadorizada. 2016. 166 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2016. 

 

RESUMO 

 

O protocolo assistencial caracteriza-se por ser um conjunto de informações apresentado de 

forma dinamizada, que proporciona o cuidado sistematizado, e tem como intuito avaliar de 

maneira uniformizada os fatores relacionados aos aspectos clínicos, epidemiológicos e 

assistenciais, corroborando para a qualidade de vida e segurança do paciente. Diante disso, a 

elaboração de um protocolo assistencial multiprofissional no âmbito do serviço de tomografia 

computadorizada poderá contribuir para uma avaliação clínica precisa. Este estudo teve como 

objetivo elaborar e validar um protocolo assistencial no setor de tomografia computadorizada. 

Trata-se de uma pesquisa metodológica com abordagem quantitativa, realizada em duas 

etapas: a primeira constou de uma revisão integrativa de literatura que subsidiou a construção 

do protocolo; a segunda caracterizou-se pela validação de conteúdo por meio de especialistas 

de diversas profissões utilizando a técnica Delphi. A pesquisa foi iniciada após a aprovação 

do CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) nº. 41872215.7.0000.5537. A primeira etapa foi 

operacionalizada entre outubro e novembro de 2015, por meio da revisão da literatura nas 

bases de dados MEDLINE, SCOPUS, WEB OF SCIENCE e CINAHL, com o cruzamento 

dos descritores controlados: Diagnóstico por Imagem; Segurança do paciente e Tomografia. A 

amostra foi constituída por 23 artigos. Os resultados foram organizados em três categorias: 

otimização, monitoramento, qualidade e proteção em relação às doses de exposição à 

radiação; reações adversas e nefropatias relacionadas ao uso do contraste; cuidados de 

enfermagem, gestão e casos específicos. Para a segunda etapa, os especialistas foram 

selecionados por meio da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ), para identificar profissionais de saúde do Brasil que 

atuassem como especialistas do instrumento. A amostra foi de 54 especialistas tanto no 

Delphi 1 como para o Delphi 2. A análise estatística foi realizada utilizando-se índices de alfa 

Cronbach, Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e o Índice Relativo (IRA). Na primeira 

etapa, Delphi 1 a média do alfa de Cronbach e IRA foram superiores a 0,80, o IVC foi de 

0,924. Na fase Delphi 2, o alfa de Cronbach chegou a 0,868, com IVC de 0,934. Realizou-se 

uma comparação entre as fases Delphi 1 e 2, e em ambas a confiabilidade foi bastante 

satisfatória. Através do teste de Mann-Whitney, observaram-se evidências de diferença 

estatística da fase Delphi 1 com a fase Delphi 2 nas dimensões de utilidade/pertinência, 

consistência, clareza, atualização, precisão, sequência instrucional dos tópicos e na avaliação 

geral, onde obteve-se melhor avaliação na fase Delphi 2 nas variáveis descritas acima. Assim, 

alcançou-se a validade do protocolo em seu conteúdo.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico por imagem. Segurança do paciente. Tomografia. Enfermagem. 

Estudos de validação. Protocolos.  
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ABSTRACT 

 

The clinical protocol is characterized by being a set of information presented in a streamlined 

manner, which provides systematic care, and has as aim to evaluate in a standardized manner 

the factors related to clinical, epidemiological and supportive aspects, corroborating for the 

patient's quality of life and safety. At that, the preparation of a multi professional assistance 

protocol under the computed tomography service can contribute to an accurate clinical 

evaluation. This study aimed to prepare and validate a supportive protocol in the field of 

computed tomography. This is a methodological research with a quantitative approach, 

carried out in two stages: the first consisted of an integrative review of literature that 

subsidized the construction of the protocol; the second was characterized by the content 

validation through experts of various professions using the Delphi technique. The research 

was initiated after approval by the Ethics Committee in Research from the Federal University 

of Rio Grande do Norte, with the Presentation Certificate for Ethics Assessment CAAE Nº. 

41872215.7.0000.5537. The first phase was implemented between October and November of 

2015, through literature review in the MEDLINE, Scopus, Web of Science and CINAHL 

databases, with a cross-check of the controlled descriptors: Diagnostic Imaging; Patient safety 

and Tomography. The sample consisted of 23 articles. The results were organized in three 

categories: optimization, monitoring, quality and protection in relation to radiation exposure 

doses; adverse reactions and kidney diseases related to the use of contrast; nursing care, 

management and specific cases. For the second phase, experts were selected through the 

Lattes platform of the National Scientific and Technological Development Council (CNPQ) to 

identify health professionals from Brazil who decided to act as experts. The sample was of 54 

experts both in Delphi 1 as for Delphi 2. Statistical analysis was performed using Cronbach's 

alpha index, Content Validity index (CVI) and the Relative Index (ARI). In the first stage, 

Delphi 1 the average of Cronbach's alpha and IRA were over 0.80, the CVI was 0.924. In 

Delphi 2 phase, the Cronbach's alpha reached 0.868, with CVI of 0.934. A comparison was 

made between Delphi phases 1 and 2, and in both cases the reliability was satisfactory. 

Through the Mann-Whitney test, we observed evidence of statistical differences between 

Delphi phase 1 and phase 2 in the dimensions of utility/relevance, consistency, clarity, update, 

precision, instructional sequence of topics and general evaluation, where we obtained a better 

evaluation in the Delphi phase 2 variables described above. Thus, it was reached the validity 

of the protocol in this content.  

 

Keywords: Diagnostic Imaging; Patient Safety; CT; Computed Tomography; Nursing; 

Validation Studies; Protocols.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A rápida expansão dos conhecimentos e habilidades, o desenvolvimento de aparelhos 

modernos, complexos e sofisticados e a introdução da informática trouxeram benefícios na 

área da saúde e rapidez no combate às doenças. E, ainda, a evolução e a utilização da 

tecnologia, como o uso de exames por imagens para diagnóstico e tratamento, têm contribuído 

para a solução de problemas antes difíceis de resolver, revertendo situações graves ou riscos 

de doenças em melhores condições de vida e saúde para as pessoas (SILVA et al., 2010). 

Nas últimas décadas, tem-se observado mudanças significativas na organização do 

modelo de saúde, com isso, houve uma ampliação do papel das pesquisas na elaboração de 

políticas, legislações e normas regulatórias. Isso tudo é decorrente de avanços tecnológicos 

dentro dos hospitais, e em especial nos Centros de Diagnósticos por Imagem (CDI). De forma 

que os profissionais buscam ampliar seus conhecimentos e habilidades para acompanhar os 

progressos, tornando a sua atuação mais especializada e eficaz (SALES et al., 2010). 

Vargas e Luz (2010) lembram que as transformações ocorridas pela humanidade e 

para a humanidade são antes transformações sociais e econômicas e as tecnológicas são 

atendimento a essas transformações básicas e que, portanto, devem ter abordagens 

interdisciplinares as quais se exprimem em indicadores de qualidade, em protocolos 

assistenciais, em prevenção e análise de ocorrência de eventos adversos, entre outros, havendo 

entre elas embasamentos de evidência. 

Os resultados desse avanço social, econômico e tecnológico exigem que o enfermeiro, 

na sua prática clínica, planeje e organize a assistência ao paciente, de forma a priorizar a 

necessidade de garantir a sua segurança. Esses requisitos são exigências de todo sistema de 

atenção à saúde que visa garantir e melhorar a qualidade do cuidado. Nesse novo contexto, o 

membro da equipe de saúde, e em especial o enfermeiro, atua no planejamento, na execução e 

no registro de suas ações no processo com eficácia, para dar visibilidade e independência ao 

seu trabalho (MAZZO; BRITO, 2013). 

Dessa forma, para Vargas e Luz (2010), a prestação de assistência ao paciente em 

instituições hospitalares tem exigido da enfermagem uma atuação extremamente complexa, e 

neste contexto a segurança do paciente ganha cada vez mais relevância, fazendo necessária 

uma profissão cada vez mais capacitada cientificamente, na tentativa de reduzir ações 

indesejadas.  
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No Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), o enfermeiro é parte integrante da 

equipe multiprofissional, junto com o médico radiologista, o técnico de radiologia, o técnico 

de enfermagem, os biomédicos e demais profissionais da parte administrativa e de apoio. 

Esses profissionais devem ser preparados cientificamente para atender às necessidades dos 

pacientes em cada modalidade de exames de diagnósticos por imagem (SALES et al., 2010). 

A tomografia computadorizada (TC) ou tomografia axial computadorizada (TAC) é 

amplamente utilizada para fins diagnósticos, porque gera informações anatômicas a partir de 

um plano de corte transversal do corpo; cada imagem é gerada por uma síntese de transmissão 

de dados de raios-X e, por meio de software de gráficos, a partir de múltiplas secções 

transversais, os dados podem ser montados em imagens 3-D (JUCHEM; DALL’AGNOL, 

2007). 

 Alguns desses exames precisam de um agente denominado de contraste ou meio de 

contraste, que compreende qualquer substância administrada internamente que tem uma 

opacidade diferente de tecidos moles na radiografia ou tomografia computadorizada. De 

acordo com Juchem, Almeida e Lucena (2010), o contraste é uma substância radiopaca 

empregada em exames radiológicos, que, apesar de melhorar a visualização das estruturas 

anatômicas durante o exame, pode provocar reações adversas indesejáveis que se devem, 

principalmente, à alta osmolalidade do contraste em relação ao sangue. 

 Eventos graves podem ocorrer mesmo com uso de contraste não iônico, inclusive em 

pacientes de baixo risco, e estudos de imagem alternativos que forneçam igual ou melhor 

informação diagnóstica devem ser considerados antes da administração de contraste iodado 

(JUCHEM; ALMEIDA; LUCENA, 2010). 

Ao direcionar o olhar aos serviços de exames de imagem, observa-se que a equipe de 

enfermagem desenvolve importante papel na prevenção, detecção e tratamento dos eventos 

adversos causados pelo uso de contraste iodado, bem como obtém informações importantes 

para a adequada orientação e realização do exame (VARGAS; LUZ, 2010). 

 Nesse contexto, protocolos de assistência podem ser ferramentas utilizadas através da 

PBE, e por protocolo entende-se um conjunto de dados que permitem direcionar o trabalho e 

registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou prevenção de um problema. 

Trata-se de uma proposta de padronização de procedimentos feitos para auxiliar o paciente 

(LACERDA et al., 2011). 

 Para Lacerda et al. (2011), para promover a segurança do paciente, minimizando 

eventos adversos, devem-se utilizar informações válidas e relevantes para a tomada de decisão 

dos profissionais da saúde e uma das formas é empregando a Prática Baseada em Evidências 

http://www.radiologyinfo.org/
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(PBE). Neste sentido, a “Enfermagem Baseada em Evidência pode ser definida como a 

aplicação de informações válidas, relevantes, com base em pesquisas, na tomada de decisão 

do enfermeiro” (CULLUM; CILISKA; HAYNES, 2010, p.23).  

A realização dos exames com qualidade, minimizando custos e reduzindo a quantidade 

de radiação para o paciente, o profissional e o meio ambiente requer um esforço organizado, 

com o objetivo de assegurar que as imagens diagnósticas produzidas tenham qualidade para 

fornecer informações adequadas ao médico radiologista, para que ele possa fornecer um 

diagnóstico seguro, com menor custo e mínima exposição dos pacientes (NAVARRO; 

COSTA; DREXLER, 2010). 

Para Mello e Barbosa (2013), as questões associadas à segurança do paciente são 

consideradas um grave problema de saúde pública em todo o mundo, uma vez que o risco e a 

ocorrência de eventos adversos/iatrogenias têm aumentado, mesmo em instituições de saúde 

mais bem estruturadas. Estes fatos estão relacionados principalmente ao maior número de 

opções terapêuticas e diagnósticas. 

Nesse contexto, de acordo com Ribeiro et al. (2011), o exercício de uma prática em 

saúde qualificada e segura mostra-se como de fundamental importância, e a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) destaca-se como ferramenta facilitadora para a obtenção 

dessa qualidade. 

Para Vargas e Luz (2010), neste processo criterioso de sistematização da assistência, o 

uso da enfermagem baseada em evidências é imprescindível, uma vez que adota medidas que 

minimizam o distanciamento entre os avanços científicos e a prática assistencial e reforça a 

utilização de protocolos de assistência, através de resultados de pesquisas, fundamentando um 

cuidado de enfermagem seguro e qualificado. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Um dos desafios apresentados para a equipe multidisciplinar de saúde é o enfoque na 

cultura de segurança e, neste sentido, os profissionais que atuam nas instituições de saúde, em 

especial nos hospitais, têm buscado incessantemente a qualidade e a excelência do cuidado ao 

paciente. 

Nesse contexto, este estudo justificou-se pela necessidade de uma avaliação clínica 

mais precisa, redução de custos e padronização de atendimento com o intuito de se realizar 

práticas mais seguras no Centro de Diagnóstico por Imagem, mais especificamente no setor 
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de TC, onde a segurança do paciente e dos profissionais é um aspecto fundamental para que 

as instituições garantam a qualidade dos serviços prestados.  

Assim, acredita-se que esta pesquisa contribuiu para a construção e validação de um 

protocolo que poderá ser utilizado como um instrumento apropriado para possibilitar ao 

paciente e equipe multiprofissional a realização do exame de Tomografia Computadorizada 

de forma segura, com o mínimo de risco, atentando para fatores que podem levar a reações 

adversas, ajudar na orientação para o uso ou não do contraste e garantir uma exposição 

mínima a radiação e, dessa forma, um cuidado com mais qualidade e segurança. 

Além disso, esse protocolo também poderá ser utilizado como instrumento para o 

ensino e a pesquisa, permitindo uma ampliação da produção científica e de conhecimentos 

nessa área, bem como pode ser replicado em outras instituições, com o propósito de promover 

uma prática mais qualificada e segura. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA   

 

Após seis anos trabalhando no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a pesquisadora foi designada a trabalhar no CDI, mais 

especificamente no setor de TC.  

 A equipe de enfermagem, neste setor, investiga a presença de fatores de risco para 

ocorrência das reações, providencia o acesso venoso periférico, prepara e administra o 

contraste (via oral, endovenoso e/ou retal), posiciona o paciente na mesa do exame juntamente 

com o técnico de radiologia, identifica sinais de reações adversas e implementa o tratamento 

médico prescrito necessário para cada caso (VARGAS; LUZ, 2010). 

 Para atender a este paciente neste serviço, a equipe multiprofissional utiliza um 

instrumento para coleta de dados e este instrumento é composto por dados de identificação do 

paciente, histórico de alergias medicamentosas e alimentares e doenças prévias, sendo 

aplicado pelo enfermeiro e, por vezes, delegado aos técnicos de enfermagem (Anexo A) e 

ainda, auxilia a equipe antes, durante e após o exame. 

 Nesse contexto, reconhecendo-se que os saberes científicos são dinâmicos, que a 

prática em saúde é constantemente atualizada e que é necessário (re)pensar a assistência em 

saúde para a promoção da segurança do paciente, observou-se que esse instrumento não 

atendia totalmente as necessidades do serviço, uma vez que não contemplava informações 

importantes para o cuidado seguro e completo ao paciente que é submetido à realização desse 
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exame, bem como para a condução desse paciente na fase de realização do exame e nos 

cuidados após. 

 Essas inquietações, além do fato de atuar como docente de uma universidade pública e 

trabalhar no CDI do HUOL, incitaram o interesse em reestruturar o instrumento de coleta de 

dados já existente, fundamentando-o cientificamente, bem como construir, validar e avaliar as 

contribuições da aplicabilidade de um protocolo assistencial para pacientes atendidos em 

serviço de tomografia computadorizada, a partir do julgamento de especialistas, utilizando-se 

da técnica Delphi. 

Defendeu-se a tese de que, ao realizar um atendimento ao paciente mediante um 

protocolo adequado, baseado nas melhores evidências científicas, obtêm-se dados que podem 

orientar melhor a indicação do uso de contraste, minimizar os riscos de reações adversas, 

garantir a exposição mínima a radiação, contribuir para a melhor atuação da equipe 

multiprofissional e favorecer uma assistência mais segura e integral ao paciente, pois a clareza 

e a descrição das informações são essenciais ao sucesso das intervenções em saúde. 

 Assim, partiu-se do pressuposto de que é possível obter evidências de validade do 

protocolo de assistência para pacientes atendidos em serviço de tomografia computadorizada 

e, neste sentido, esta pesquisa tem as seguintes hipóteses: 

 Hipótese nula: “O protocolo de assistência para pacientes atendidos em serviço de 

tomografia computadorizada não apresenta evidências de validade de conteúdo”. 

 Hipótese alternativa: “O protocolo de assistência para pacientes atendidos em serviço 

de tomografia computadorizada apresenta evidências de validade de conteúdo”. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 GERAL  

 

 Validar o conteúdo de um protocolo assistencial para pacientes submetidos a TC. 

 

2.2  ESPECÍFICOS  

 

 Construir um protocolo de assistência a pacientes submetidos a TC. 

 

 Verificar a validade de conteúdo do protocolo assistencial proposto para pacientes 

submetidos a TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

A revisão de Literatura está dividida em três tópicos principais: Avanços tecnológicos, 

exames de imagem e a enfermagem; Segurança do paciente e protocolos de assistência; A 

prática baseada em evidências e processo de validação e uma reflexão sobre a enfermagem e 

exames de diagnóstico por imagem, em forma de artigo. 

 

3.1 AVANÇOS TECNOLÓGICOS, EXAMES DE IMAGEM E A ENFERMAGEM 

 

A crescente inovação científica e tecnológica aplicada à área da saúde traz uma série 

de novas perspectivas e desafios para os profissionais que atuam nesse segmento. Entender os 

mecanismos que permeiam a incorporação de novas tecnologias e como o profissional de 

enfermagem se insere nela são fundamentais para poder oferecer ao paciente a utilização desta 

tecnologia ao seu favor de forma qualificada e segura (SALVADOR; OLIVEIRA; COSTA; 

SANTOS; TOURINHO, 2012). 

Dentro da abrangência dessa profissão, surge um novo campo para a atuação do 

enfermeiro no ambiente hospitalar: a radiologia. Os serviços de radiologia compreendem três 

áreas de atuação: radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Em todas elas, há 

exposição dos profissionais da Saúde e pacientes a radiações ionizantes. Isso implica a 

utilização correta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e plumbíferos, e no uso 

consciente desses recursos (COELHO; VARGAS, 2014). 

A norma brasileira de proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) estabelece requisitos básicos ao trabalho seguro dos profissionais e para os usuários 

do serviço, além de definir parâmetros sobre a produção, o armazenamento de materiais e a 

prática que envolve as radiações ionizantes (ACAUAN; RODRIGUES; PEREIRA, 2014). 

Para Sousa (2011), em decorrência desse grande avanço tecnológico sofrido pela 

radiologia nos últimos trinta anos, o papel dos profissionais de enfermagem na radiologia 

também evoluiu, e, atualmente, o enfermeiro radiológico é um elemento indispensável dentro 

de uma equipe multiprofissional, no cuidado dos indivíduos submetidos a procedimentos com 

radiação ionizante. 

Nesse contexto, as reações adversas ao meio de contraste iodado são eventos que 

ocorrem no cotidiano de trabalho nas unidades de tomografias computadorizadas, 

apresentando-se desde formas leves até quadros ameaçadores à vida do paciente. Estudos 
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internacionais indicam que esses eventos ocorrem entre 2,2 e 12,7% com uso do meio iônico e 

entre 0,2 e 3,1% com o contraste não iônico (JUCHEM; ALMEIDA; LUCENA, 2007; 

JUCHEM; DALL’AGNOL, 2010). 

Para Juchem; Almeida; Lucena (2007) e Juche; Dall’agnol (2010), as ocorrências 

dessas reações adversas estão associadas a fatores de risco que são, entre outros, história 

prévia de reação adversa ao meio radiopaco, extremos de idade, história de asma ou alergias, 

arritmias cardíacas, cardiopatia isquêmica, debilidade geral, comunicação prejudicada, 

ansiedade, insuficiência renal, uso concomitante de alguns fármacos, tais como 

betabloqueadores, metformina e agentes nefrotóxicos. 

Nesse sentido, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 211/98 

e diversos autores definem as competências do enfermeiro em radioterapia, medicina nuclear 

e serviços por imagem, destacando, entre outras: planejar, organizar, supervisionar, executar e 

avaliar as atividades de enfermagem, alicerçados na metodologia assistencial de Enfermagem; 

realizar procedimentos técnicos, elaborar e aplicar questionários; elaborar protocolos e 

manuais; orientar intervenções no preparo do paciente antes, durante e após o exame; registrar 

informações e dados da assistência de enfermagem; manter atualização técnica e científica da 

equipe de enfermagem no manuseio dos equipamentos de radioproteção, que lhe permita atuar 

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

adversos que possam causar algum dano físico ou material (ACAUAN; RODRIGUES; 

PEREIRA, 2014; SALES et al., 2010; BRASIL, 1998). 

Silva et al. (2010) traz as atribuições do enfermeiro, como sendo um profissional que 

atua no cuidado, na gerência de recursos humanos e materiais, na liderança, no planejamento 

da assistência, na capacitação da equipe de enfermagem, na coordenação da produção do 

cuidado e na avaliação das ações de enfermagem. 

Nesse cenário consolida-se a atuação do profissional da enfermagem nos CDIs dentro 

das instituições hospitalares ou ambulatoriais de atenção à saúde, que requer uma profunda 

integração com as diversas áreas assistenciais, técnicas e administrativas para a realização do 

atendimento significativamente mais bem-sucedido ao paciente. De acordo com Rosa et al. 

(2011), a partir dessas competências, o enfermeiro pode colaborar no processo de definição 

das prioridades e qualidade na assistência dentro da equipe multidisciplinar (gestores, 

médicos, técnicos de radiologia, etc.). 
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3.2 SEGURANÇA DO PACIENTE E PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA 

 

Preocupada com fatores como esse, foi lançado na sede da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS)/Organização Mundial de Saúde (OMS), em abril de 2013, pelo 

Ministério da Saúde (MS) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem como objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território 

nacional (BRASIL, 2013). 

A Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013, que institui o PNSP, considera que: 

 
A gestão de riscos voltada para a qualidade e segurança do paciente 

englobam princípios e diretrizes, tais como a criação de cultura de 

segurança; (...); as melhores evidências disponíveis; a transparência, a 

inclusão, a responsabilização e a sensibilização e capacidade de reagir a 

mudanças (BRASIL, 2013, p. 43). 

 

Dessa forma, com a crescente preocupação da sociedade e a divulgação na mídia de 

uma condição que vem se tornando um problema de saúde pública, o PNSP inclui ainda:  

 
A necessidade de se desenvolver estratégias, produtos e ações direcionadas 

aos gestores, profissionais e usuários da saúde sobre segurança do paciente, 

que possibilitem a promoção da mitigação da ocorrência de evento adverso 

na atenção à saúde (BRASIL, 2013, p. 43). 

 

De acordo com Fidélis (2011), os pacientes estão mais atentos aos cuidados que 

recebem e as instituições prestadoras de serviços de saúde precisam se aperfeiçoar e ofertar 

serviços de qualidade, aliando qualidade tecnológica aos recursos humanos para evitar a 

ocorrência de erros durante a assistência ao paciente. Para atingir esta meta, é necessário criar 

uma cultura de segurança como garantia sólida dos bons serviços ofertados. 

Através da coleta de dados de enfermagem e da utilização de ferramentas como 

protocolos baseados em evidências, poderá ser possível um atendimento ao paciente de forma 

mais qualificada e segura. 

Nessa perspectiva, a Enfermagem e a PBE fundamentam-se na criteriosa tomada de 

decisão sobre o cuidado à saúde prestado aos indivíduos, bem como no consenso das 

evidências mais relevantes provenientes de pesquisas e informações de bancos de dados, 

podendo ser definida como a aplicação de informações válidas, relevantes, com base em 

pesquisas, na tomada de decisão do enfermeiro e da equipe multiprofissional (LACERDA et 

al., 2011; CULLUM; CILISKA; HAYNES, 2010). 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3191&Itemid=574
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Dessa forma, um protocolo de assistência baseado em evidências pode ser entendido 

como método, técnica e instrumento que pode constituir um momento rico, no qual se 

estabelecem o movimento das relações, o vínculo e o acolhimento, favorecendo atender o 

indivíduo na sua integralidade, além de uma ferramenta que pode complementar com 

qualidade o processo de enfermagem e da equipe multiprofissional, incluindo a proteção 

contra o risco de eventos adversos relativos à prática profissional e à redução de custos 

(VARGAS; LUZ, 2010). 

Nesse sentido, a PBE incorpora a melhor e mais recente evidência por meio de 

pesquisas altamente qualificadas, a competência clínica do profissional, bem como as 

preferências, necessidades e circunstâncias dos pacientes (MEDINA et al., 2011; CULLUM; 

CILISKA; HAYNES, 2010; MELLO; BARBOSA, 2013). 

 

3.3 A PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS E PROCESSO DE VALIDAÇÃO   

 

A gestão da qualidade tem assumido importância fundamental no gerenciamento dos 

serviços de saúde, na medida em que enfatiza a melhoria contínua pela utilização do método 

científico e monitorização de dados que embasam a tomada de decisão, objetivando o 

atendimento à clientela com a máxima satisfação e o mínimo de riscos que possam 

comprometer a qualidade e segurança pretendida (ACAUAN; RODRIGUES; PEREIRA, 

2014). 

O processo de validação de instrumentos é uma etapa essencial na verificação do que 

está sendo elaborado e pode ser entendido como um percurso metodológico pelo qual o 

pesquisador avalia se o seu instrumento se mostra apropriado para mensurar o que se propõe. 

Pode ser avaliado por métodos: validade de conteúdo, validade relacionada a um critério, 

validade do constructo, validade de estudo, entre outros (COSTA et al., 2016; ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011; POLIT, BECK, 2011; ROBERT; PRIEST; TRAYNOR, 2006). 

De acordo com Alexandre; Coluci (2011) e Rubio et al. (2003), a validade de 

conteúdo, objeto do presente estudo, refere-se à análise dos itens que compõem o instrumento, 

verifica se o instrumento mede exatamente o que se propõe a medir. Isto é, avalia a 

capacidade de um instrumento medir com precisão o fenômeno a ser estudado. Pode-se 

considerar um instrumento válido quando ele consegue atingir realmente seu objetivo. 

 De acordo com Sousa e Turrini (2012), para validação de conteúdo de um protocolo, 

um dos métodos é a utilização da técnica denominada “Delphi”, que permite consulta a um 

grupo de especialistas, por meio de um questionário, que é repassado continuadas vezes até 
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que seja obtida uma convergência das respostas que representa a consolidação do julgamento 

intuitivo do grupo. 

A utilização da técnica Delphi permite que profissionais de saúde, com experiências 

diversificadas, peritos em determinado assunto, possam contribuir, em anonimato, para a 

construção de consensos de opiniões sobre o tema estudado, favorecendo a discussão de 

aspectos relevantes para o futuro dos serviços de realização de exames por imagem 

(SCARPARO et al., 2012). 

 

3.4 ARTIGO DE REFLEXÃO 

 

ENFERMAGEM E EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: REFETINDO 

SOBRE UM CONTEXTO 

Késsya Dantas Diniz
1 

 

Richardson Augusto Rosendo da Silva
2
 

RESUMO  

Objetivo: Refletir sobre o contexto da enfermagem na realização de exames de diagnósticos 

por imagens, com vistas à condução de estudos futuros da Prática de Enfermagem Baseada 

em Evidências, tendo com foco na segurança do paciente. Método: Trata-se de uma reflexão 

teórica. Resultados: Esta reflexão foi organizada em quatro contextos: Ações da enfermagem 

destinadas ao paciente na realização de exames de diagnóstico por imagem; A atuação da 

enfermagem na realização de exames de diagnóstico por imagem com ênfase na Prática 

Baseada em Evidências; A segurança do paciente na realização do exame de diagnóstico por 

imagem; Políticas públicas para realização de exames de diagnóstico por imagem. 

Conclusão: A conexão existente entre os contextos da enfermagem na realização de exames 

de diagnósticos por imagens sugere a necessidade de enfermeiros preparados para atuar nesta 

área, na tentativa de transformar a realidade dos serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Diagnóstico por Imagem; Enfermagem Baseada em 

Evidências; Segurança do paciente. 

 

INTRODUÇÃO 

Os serviços e informações na área da saúde passam por modificações, as quais 

repercutem diretamente em avanços tecnológicos e no surgimento de novos e modernos 
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 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio 
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aparelhos utilizados dentro dos hospitais, como acontece nos Centros de Diagnósticos por 

Imagem (CDIs), por isso é necessário que o enfermeiro amplie seus conhecimentos e 

habilidades para acompanhar esses avanços, tornando a sua atuação mais especializada
1
.  

As ações do enfermeiro na área de realização de exames e diagnósticos por imagens 

vão além dos cuidados tradicionalmente realizados, que se constitui num contexto no qual o 

profissional é estimulado na busca contínua de atualizações dentro da área tecnológica
1
. Em 

razão dessa prática de cuidados de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), por meio da Resolução nº. 211/98, prevê a atuação do enfermeiro que trabalha nos 

serviços de radiodiagnóstico e, dentre as diretrizes e normas de regulamentação dos 

profissionais de enfermagem, estão relacionadas as medidas de proteção radiológicas e 

também sobre o treinamento dos profissionais para o uso correto dos equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e radioproteção
2
.  

Essa nova configuração tecnológica da saúde, própria do mundo globalizado, e o seu 

rápido processo de evolução científica e tecnológica demandam por novas formas de 

construção do conhecimento, o que estimula mudanças no processo de formação de 

profissionais competentes para o atendimento à saúde da população. Modernizam-se o 

diagnóstico e a terapêutica e, neste contexto, o cuidado exige uma adaptação caracterizada 

pelo atendimento de um sujeito também complexo
3
. 

Para contemplar tantas mudanças, informações e tecnologias, o enfermeiro tem a 

necessidade de assegurar uma prática assistencial embasada em evidências. Para apoiar esse 

desafio, devem-se empregar instrumentos e ferramentas tal como a Enfermagem Baseada em 

Evidências, visando à prestação de serviços eficientes e seguros. Os serviços realizados em 

CDI ocorrem pela interação de fatores humanos, de medicamentos, equipamentos e 

instalações
4
. 
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Dessa forma, a realização de exames de diagnóstico com qualidade deve minimizar 

custos e reduzir a quantidade de radiação para o paciente, o profissional e o meio ambiente, o 

que requer um esforço organizado com o objetivo de assegurar que as imagens diagnósticas 

produzidas tenham qualidade para fornecer informações adequadas ao médico radiologista e 

ele possa fornecer um diagnóstico seguro com menor custo e mínima exposição dos 

pacientes
5
.   

No CDI, o enfermeiro é parte integrante de uma equipe multiprofissional, junto com o 

médico radiologista, o técnico de radiologia, o técnico de enfermagem, os biomédicos e 

demais profissionais da parte administrativa. Esses profissionais devem ser preparados 

cientificamente para atender as necessidades dos pacientes em cada modalidade de exames de 

diagnósticos por imagem
1
. 

Porém, a prática profissional do enfermeiro em CDI é um tema recente e pouco 

explorado, por isso, o interesse em refletir sobre a importância de aprimoramento e ampliação 

da produção científica nesta área. Esse conhecimento é relevante para estabelecer melhor 

interlocução entre os serviços hospitalares e ambulatoriais, desencadear ações de educação em 

saúde, contribuir para a redução da mortalidade associada a eventos adversos graves e 

melhorar a qualidade de vida de pacientes e profissionais
4
. 

Diante do exposto, surgiu como questão norteadora: Quais as reflexões necessárias 

sobre o contexto da enfermagem na realização de exames de diagnósticos por imagens? Nesse 

sentido, este estudo tem o objetivo de refletir sobre o contexto da enfermagem na realização 

de exames de diagnósticos por imagens, com vistas à condução de estudos futuros da Prática 

de Enfermagem Baseada em Evidências, tendo com foco a segurança do paciente.  

Portanto, a análise do contexto das ações do enfermeiro em CDI possibilitará conhecer 

o significado deste fenômeno em sua totalidade e compreendê-lo. Assim, esta análise de 

contexto torna-se importante porque pretende fornecer contribuições para a compreensão da 
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atuação deste profissional na realização de exames de diagnóstico por imagem, visando 

detectar as novas abordagens da relação entre a prática de enfermagem baseada em evidências 

e a segurança do paciente
6
. 

Realizou-se a análise de contexto, utilizando o referencial de análise de Hinds, Chaves 

e Cyppres (1992), com base na discussão de conceitos de autores sobre a temática. O contexto 

é uma fonte de dados, de significados e de compreensão, somente através das interações 

propositais entre os níveis de camadas do contexto, possibilitando aos profissionais de saúde 

predizer, explicar, e controlar o efeito de seus cuidados
6
. 

O contexto é então compreendido em quatro níveis de camadas definidos como: o 

nível de contexto imediato, com foco no presente e nos aspectos relevantes da situação, como 

o espaço onde ocorre o fato e seus limites; o contexto específico, cuja principal 

particularidade está no conhecimento individualizado e único que engloba o passado imediato 

e os aspectos relevantes da situação presente; o geral, que se baseia nas interpretações dos 

indivíduos adquiridas através das interações passadas e atuais; e, o metacontexto, tido como a 

fonte do conhecimento socialmente construído que opera continuamente e que resulta em uma 

perspectiva social compartilhada
6
. 

A análise é feita com o objetivo prático de fornecer condições para orientação dos 

rumos da realidade do contexto no qual se está inserido. Dessa forma, poderá ajudar a atingir 

o objetivo proposto, fazendo análises mais completas e aprofundadas do tema, indicando que 

os fenômenos complexos que caracterizam a pesquisa em enfermagem exigem uma 

compreensão contextual ampla 
6
. 

 

REFLEXÃO  

As discussões sobre a enfermagem e o centro de diagnóstico e imagem (CDI) foram 

organizadas segundo a perspectiva de análise de contexto. Os níveis de contexto foram 
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categorizados e nominados conforme a questão norteadora deste estudo, e denominados em: 

Ações da enfermagem destinadas ao paciente na realização de exames de diagnóstico por 

imagem (Contexto Imediato); A atuação da enfermagem na realização de exames de 

diagnóstico por imagem com ênfase na Prática Baseada em Evidências (Contexto específico); 

A realização de exames de diagnóstico por imagem para promover a segurança do paciente 

(Contexto Geral); Políticas públicas para realização de exames de diagnóstico por imagem 

(Metacontexto)
6
.  

 

Ações de enfermagem destinadas ao paciente na realização de exames de diagnóstico por 

imagem 

O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) pode ser composto pelos seguintes 

serviços de apoio: radiologia convencional; tomografia computadorizada; ultrassonografia; 

hemodinâmica; e ressonância magnética. Além disso, algumas instituições ainda 

disponibilizam serviços como endoscopia, broncoscopia, colonoscopia
7
. 

É sabido que o produto final do exame, as imagens, proporcionam informações 

importantes para a decisão de um diagnóstico, pelo médico radiologista, tratamento ou 

acompanhamento de um procedimento. No entanto, o nível necessário de qualidade de 

imagem para o correto diagnóstico tem que ser obtido através de ações sistemáticas e 

planejadas, necessárias para prover confiança adequada e assegurando que o serviço atende às 

exigências de segurança e qualidade
8
.   

É neste contexto de realização do exame de diagnóstico por imagem que a atuação do 

enfermeiro torna-se cada vez mais importante, pois, a partir de suas competências específicas, 

pode colaborar no processo de definição das prioridades e qualidade na assistência dentro da 

equipe multidisciplinar 
9,10.
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De acordo com a Resolução
2
 e a literatura pesquisada, nas competências do 

enfermeiro em radioterapia, medicina nuclear e serviços por imagem, destacam-se entre 

outras: planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar as atividades de Enfermagem, 

alicerçados na metodologia assistencial de enfermagem; realizar procedimentos técnicos, 

elaborar e aplicar questionários (acolhimento); elaborar protocolos e manuais; orientar 

intervenções no preparo do paciente antes, durante e após o exame; registrar informações e 

dados da assistência de enfermagem; manter atualização técnica e científica da equipe de 

enfermagem no manuseio dos equipamentos de radioproteção, que lhe permita atuar com 

eficácia em situações de rotina e emergenciais, visando interromper ou evitar eventos 

adversos que possam causar algum dano físico ou material 
1, 2, 4

. 

Nas últimas décadas a saúde se desdobra em muitas especialidades de alta tecnologia, 

porém não consegue por si só dar conta da profunda dimensão e complexidade do processo 

saúde-doença-cuidado. A lógica da racionalidade técnica não tem sido suficiente para 

produzir o cuidado em saúde. Os usuários, ao acessarem os serviços de saúde, geralmente não 

reclamam da ausência de aparato tecnológico, mas da falta de atenção e cuidado e do descaso 

dos trabalhadores de saúde
 11

. 

Dessa forma, é necessário se associar um atendimento individualizado a um ambiente 

agradável, com profissionais qualificados, oferecendo um serviço eficaz e seguro, integrando 

equipamentos e pessoas dentro de uma estrutura organizada de forma que proporcione 

segurança e satisfação pessoal
12

. 

O cuidado de enfermagem e a tecnologia estão conectados, uma vez que a 

enfermagem está comprometida com princípios, leis e teorias, e a tecnologia consiste na 

demonstração desse conhecimento científico, e em sua própria transformação. Ao partir do 

entendimento de que o trabalho humano se torna viável por meio das tecnologias que ele gera, 
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torna-se necessário refletir sobre a relação que se estabelece entre a tecnologia, as ciências da 

saúde e o paciente, em todos os contextos
13

.   

 

Atuação da enfermagem na realização de exames de diagnóstico por imagem com ênfase 

na Prática Baseada em Evidências 

A enfermagem baseada em evidências é uma ferramenta para a atuação do enfermeiro, 

porém a implementação na prática é tarefa difícil, algumas atividades são sugeridas para se 

atingir o êxito: desenvolver competências para interpretar os resultados das pesquisas; criar 

uma cultura gerencial e organizacional que favoreça a utilização de pesquisas; garantir 

recursos humanos e financeiros compatíveis com o necessário; tentar articular os achados da 

pesquisa a ser implementada à preferência dos pacientes e de seus familiares
14

. 

O desenvolvimento da ciência e o crescente emprego de tecnologia em todas as áreas 

de conhecimento contribuíram para a evolução das intervenções na área da saúde. Esses 

avanços tecnológicos são acompanhados por mudanças de paradigma na atenção à saúde e as 

principais características ressaltam a redução de riscos, a reestruturação para diminuição dos 

custos e a integração dos sistemas de atendimento que devem ser prioridades no 

gerenciamento do enfermeiro
1
. 

A atuação dos profissionais de enfermagem na identificação de fatores de risco e na 

prevenção de complicações relacionadas aos exames de diagnóstico por imagem desenvolve-

se cada vez mais. Para que se estabeleça um planejamento adequado da assistência de 

enfermagem nesse contexto, é imprescindível que o enfermeiro deva estar habilitado 

cientificamente, para reconhecer estes agravos e, assim, programar intervenções pertinentes, 

eficazes e que minimizem as complicações
15

.  

Destaca-se o direito dos pacientes em poder conhecer e exigir que as intervenções às 

quais se submetem para tratamento de saúde, sempre que necessário, sejam direcionadas às 
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suas necessidades e, por isso, todos devem ser conhecedores dos riscos e procedimentos a que 

serão submetidos. Tais ações fazem parte da rotina do enfermeiro, que deve executá-las com 

excelência no CDI
1
. 

A adoção de uma cultura de proteção radiológica e de garantia da qualidade vem se 

tornando predominante, para oferecer aos usuários dos serviços maior segurança. Com esta 

realidade, a equipe multiprofissional passou a ter maior envolvimento e responsabilidade 

junto ao paciente e seus familiares
4
. 

Contudo, esse objetivo nem sempre é alcançado e os erros e acidentes acontecem. 

Assim, é importante priorizar uma assistência ao paciente, desenvolvendo ações que 

envolvam toda a equipe multiprofissional com normas e protocolos de assistência baseados 

em evidências, proporcionando a segurança do paciente, um bom trabalho em equipe e menos 

custos aos serviços
12

.  

Nesse contexto, a tomada de decisão sobre a assistência à saúde deve ser realizada a 

partir do consenso de evidências relevantes, obtidas de estudos, pesquisas, e informações de 

bases de dados, baseadas em evidências. Isto implica no uso de evidências captadas em 

pesquisas confiáveis para a escolha de possibilidades terapêuticas em cuidados de saúde. A 

confiabilidade das evidências é essencial, porém, essas evidências para a atuação do 

enfermeiro no atendimento ao paciente durante a realização de exames de diagnóstico por 

imagem ainda acontecem de forma discreta e diretamente relacionada às outras profissões da 

equipe multiprofissional 
15

.  

Sobre este aspecto, as pesquisas têm reforçado a ideia de que os enfermeiros são os 

principais responsáveis pela incorporação de práticas seguras nos serviços de saúde e de 

indicadores da qualidade do cuidado prestado, o que está relacionado à busca pela eficiência e 

conformidade da assistência com as evidências disponíveis sobre segurança do paciente
14. 
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A segurança do paciente na realização do exame de diagnóstico por imagem  

A segurança e a qualidade na assistência a pacientes em serviços de saúde assumem 

papel relevante na atualidade, reconhecida como a “Era da segurança”. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS), por meio da Resolução
14

, requer que os Estados voltem sua 

atenção à segurança dos pacientes. 

Em qualquer setor hospitalar, a qualidade na assistência do paciente consiste na 

redução do risco e danos desnecessários associados à assistência em saúde, até um mínimo 

aceitável, que corresponde ao que é viável diante do conhecimento atual, dos recursos 

disponíveis e do contexto em que a assistência foi realizada, frente ao risco de um tratamento 

inadequado. Assim, no contexto de um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), a segurança 

do paciente deve ser sempre uma prioridade
 13

.  

A necessidade de mudanças constantes tem sido impulsionada pelo crescente 

desenvolvimento da tecnologia, nessas situações, os riscos não podem simplesmente ser 

eliminados. A área de planejamento de pessoas é fundamental frente aos riscos a que estão 

submetidos os pacientes diante de um quadro de pessoal inadequado ou despreparado para 

desenvolver ações nos setores da organização de saúde
1
.
 

Em CDI, processos que visam à segurança devem ser descritos, executados, mapeados 

e avaliados para evitar danos desnecessários aos usuários do serviço e a seus acompanhantes, 

além disso, deve-se zelar pelo cumprimento do plano de proteção radiológica aprovado pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
 3.

  

Ainda, para produzir benefícios aos pacientes e meio ambiente, indica-se o uso de 

equipamentos com placas de chumbo. Esses devem ser utilizados pelos usuários e pela 

equipe, pois promovem proteção individual, impedindo a absorção de radiação. Medidas de 

proteção radiológica e procedimentos e controle de qualidade devem ser implementadas 
3, 16

. 
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A equipe de enfermagem reconhece como essencial para segurança e qualidade da 

assistência ter cuidado na fase do exame, em que é fundamental a injeção de contraste. Os 

danos ao paciente podem ser evitados e imagens de qualidade serão obtidas, contribuindo para 

obtenção de um diagnóstico seguro
13

.  

Cabe ressaltar o impacto da segurança do paciente na qualidade da assistência de 

enfermagem. A redução dos riscos e dos danos e a incorporação de boas práticas favorecem a 

efetividade dos cuidados de enfermagem e o seu gerenciamento de modo seguro. Esta 

melhoria depende da necessária mudança de cultura dos profissionais para a segurança, do 

uso de indicadores de qualidade, da existência de um sistema de registros, alinhados à política 

de segurança do paciente instituída nacionalmente
14

. 

É necessário ainda que instituições que possuem equipes e pacientes em contato com 

radiação ionizante, por exemplo, facilitem o acesso a cursos de aperfeiçoamento, bem como 

disponibilizem materiais educativos e atualizados por profissionais competentes e habilitados 

nessa área de conhecimento. Este recurso pedagógico pode resultar em boas práticas de 

segurança radiológica
16

. 

Nesse contexto, o especialista que trabalha na área da imagem precisa estar 

continuamente atualizado; isso exige muita dedicação através da participação em eventos, 

reuniões científicas e discussões de casos clínicos com outros profissionais que atuam em 

outras áreas de conhecimento destas novas tecnologias, pois estas técnicas são complexas e 

demandam um nível de exigência que poucos profissionais conseguem alcançar
1
. 

Para reforçar a importância da atualização dos conhecimentos científicos no setor de 

radiologia o Ministério da Saúde, a partir da Portaria, estabelece sobre o dever das instituições 

prestadoras do serviço de disponibilizar programas de educação em saúde, pelo menos 

anualmente. Esta mesma resolução delibera alguns assuntos que devem ser socializados, tais 

como procedimentos de operação de equipamentos, uso adequado dos dosímetros individuais, 
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uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) tanto para o trabalhadores, como para 

paciente e acompanhantes, entre outros relacionados à segurança do setor
8
. 

 

Políticas públicas para realização de exames de diagnóstico por imagem 

 As instituições públicas prestadoras de serviços de saúde são idealizadas para atender 

os pacientes, atuando numa organização social da qual se espera que a prioridade seja dada à 

competência, qualidade e à assistência profissional em saúde, realizada através de equipes 

multiprofissionais. Os serviços de radiologia/imaginologia, por serem serviços 

permanentemente utilizados pela maioria dos pacientes, devem ter esta filosofia como meta 
18

.  

 Os serviços de realização de exames de diagnóstico por imagem também são 

importantes dentro de instituições privadas, hospitalares e a nível ambulatorial. Esses exames, 

na maioria das vezes, determinam o diagnóstico de uma doença de forma precoce e concisa, 

direcionando a conduta no tratamento e contribuindo para o retorno do paciente às atividades 

habituais
12

. 

Com a incorporação de novas tecnologias, o aumento da concorrência, um paciente 

mais exigente e as diferentes formas de organização e gestão dos serviços de saúde, tem-se 

demandado resultados seguros e com qualidade. Esses resultados podem ser obtidos através 

de ações voltadas ao paciente pelo gerenciamento de riscos para se evitar eventos adversos e 

danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde 
4, 12

.  

Dessa forma, é necessário que se faça investimento na formação das pessoas, 

descrição, execução, avaliação e melhorias contínuas dos processos para que os pacientes 

tenham seu atendimento livre de possíveis danos e um diagnóstico por imagem seguro e de 

qualidade
4
. 

 A norma brasileira de proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) estabelece requisitos básicos ao trabalho seguro dos profissionais e para os usuários 
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do serviço, além de definir parâmetros sobre a produção, o armazenamento de materiais e a 

prática que envolve as radiações ionizantes 
4, 5.

  

Essas ações de mudanças implicam na necessidade de profissionais comprometidos 

com a atenção à saúde, capazes de compreender os determinantes da saúde, de transformar 

saberes e práticas, articular conhecimentos e perceber a complexidade de suas práticas, e 

efetivamente desenvolver formas de pensar e agir, reinventando modos de se lidar com a 

realidade de saúde
3
. 

Nesse contexto, as organizações de saúde têm sentido a necessidade de modificações 

nas políticas de gestão. Para a implementação dessas mudanças, a gestão de pessoas deve ser 

integrada, atendendo aos interesses e expectativas da organização e dos trabalhadores da 

saúde
16. 

Para que os CDIs alcancem grau aceitável de segurança e qualidade, o Ministério da 

Saúde estabeleceu um conjunto de diretrizes, por meio da Portaria 453/98, que determina a 

necessidade de um programa de garantia de qualidade em diagnósticos por imagens, 

inclusive, com certificações do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR)
8
. 

 Além disso, reconhece-se que a cultura de segurança deve ser adotada para prevenção 

de riscos, com enfoque amplo, envolvendo o funcionamento de programa de gestão de riscos, 

sensibilização cultural dos profissionais para a segurança do paciente, utilização de 

indicadores confiáveis para medir o nível de desempenho seguro no serviço, estabelecimento 

de sistemas protegidos de notificação, comunicação e análise de incidentes
13

.  

A complexidade dos serviços de saúde e a incorporação de tecnologias elaboradas 

têm sido atribuídas a riscos adicionais na prestação do cuidado. Entretanto, estratégias simples 

e efetivas podem prevenir e reduzir riscos e danos por meio do seguimento de protocolos 

específicos, associados às barreiras de segurança nos sistemas e à educação permanente. 
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Instituições hospitalares têm incorporado tal ponto de vista com o objetivo de oferecer 

assistência de excelência, diminuir custos e assegurar a satisfação ao paciente
19

.  

 

CONCLUSÃO 

Mediante essa reflexão, a respeito do contexto da enfermagem na realização de 

exames de diagnóstico por imagem, pode-se perceber, especificamente no setor de saúde, 

local de amplo desenvolvimento científico e tecnológico, que parece ser necessário um 

exercício permanente do estudo e atualização dessas ações.  

A complexidade dessa área de atuação é grande e exige cuidados, normas e diretrizes 

seguros para atender a um resultado final com qualidade, cuja meta seja os benefícios 

proporcionados ao atendimento do paciente, sem esquecer de levar em conta a compreensão 

do contexto de atenção de saúde e as suas especificidades.  

O progresso tecnológico da saúde garante a exatidão de alguns procedimentos e a 

qualidade dos exames de diagnósticos por imagem. Dessa realidade, surgiu um mercado que 

demanda um crescente número de enfermeiros com competências para a assistência e a 

pesquisa, atuantes numa visão humanizada e multiprofissional. 

Dessa forma, o contexto de atuação do enfermeiro no Centro de Diagnóstico por 

Imagem deve ser embasado em evidências científicas atualizadas e com técnica apropriada, 

buscando qualidade no atendimento e excelência nos resultados, com participação dinâmica 

na gestão de recursos, elaboração e execução de protocolos de assistência para as soluções e 

gerenciamento dos problemas, a fim de que se obtenha o resultado clínico desejado e se 

promova a segurança e satisfação do paciente.  

A inserção de enfermeiros e acadêmicos de enfermagem neste setor poderá contribuir 

para a formação de profissionais de saúde em condições de pensar e agir como sujeitos sociais 

envolvidos com a sociedade. É uma estratégia que pode desenvolver habilidades, 
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possibilitando a transformação dos saberes e práticas com vistas à atenção à saúde da 

comunidade, da mesma forma em que oportuniza a percepção da complexidade de suas 

práticas e a articulação de conhecimentos para lidar com a realidade de saúde atual. 

Porém, a atuação do enfermeiro no Centro de Diagnóstico por Imagem ainda é um 

desafio, pois o sucesso deste serviço precisa estar ligado também a toda a equipe 

multidisciplinar, que juntos desenvolvem estudos, pesquisas e novos meios de cuidar/cuidado 

para os pacientes sob sua responsabilidade. 

A participação do enfermeiro na implantação de estratégias para a melhoria da 

qualidade e da segurança é necessária, podendo ajudar os profissionais da área a conhecer as 

causas e os efeitos para a segurança do paciente durante a realização de exames por imagem, 

além de possibilitar a cultura da segurança e a utilização de práticas baseadas em evidências 

nos serviços de saúde.  

Outro aspecto que merece ser considerado na realização desta reflexão refere-se às 

lacunas existentes nas publicações de enfermagem sobre o tema, o que requer a realização de 

novos estudos que contribuam com esse conhecimento e informação específicos da área de 

imagem.  

A conexão existente entre os contextos da enfermagem na realização de exames de 

diagnósticos por imagens sugere a necessidade de enfermeiros preparados para atuar nesta 

área, na tentativa de transformar a realidade dos serviços de saúde.  

A partir desse caminho, poderão ser oferecidos às organizações de saúde enfermeiros 

preparados para gestão, assistência e pesquisa em CDI, primando, cada vez mais, pela 

segurança do paciente e qualidade do serviço. 
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

 

4.1 ETAPAS DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi do tipo pesquisa metodológica, com uma abordagem quantitativa. 

Segundo Polit e Beck (2011), a pesquisa metodológica permite investigar métodos de 

obtenção e organização de dados, a partir do desenvolvimento, da validação e da avaliação de 

instrumentos que sejam confiáveis, precisos e utilizáveis por outros pesquisadores. 

Nesse contexto, a investigação foi realizada em duas etapas: a primeira etapa constou 

de uma revisão integrativa de literatura para obter os aspectos relativos à assistência para 

subsidiar a construção do protocolo para assistência ao paciente atendido em serviço de 

tomografia computadorizada. 

A segunda etapa consistiu na validação de conteúdo deste protocolo por especialistas 

através de duas fases da Técnica Delphi. Esse conteúdo foi organizado em um instrumento 

através de um formulário estruturado disponível online na página do Google docs. 

Posteriormente o protocolo foi submetido a mais uma rodada de avaliações pelos 

especialistas, chegando à sua versão final.  

 

4.2 PRIMEIRA ETAPA 

 

4.2.1 Tipo de Estudo 

 

A primeira etapa se refere a uma revisão integrativa de literatura que subsidiou a 

construção do protocolo, buscando níveis de evidências para os fatores que devem ser 

observados e aspectos que devem compor a assistência mais segura ao paciente que será 

submetido a um exame de tomografia computadorizada.  

Para a operacionalização deste estudo foram percorridas, de acordo com Rúbio et al. 

(2003), as seguintes etapas: elaboração da questão de pesquisa, definição do objetivo, 

determinação dos critérios de inclusão e exclusão das publicações, definição das informações 

a serem coletadas dos estudos selecionados, análise, interpretação e síntese dos resultados da 

revisão. 
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 Foram utilizadas como questões norteadoras: Quais são os elementos essenciais para 

se oferecer uma assistência segura aos pacientes submetidos ao exame de tomografia 

computadorizada? Como atender esse paciente, de forma completa e segura?  

 

4.2.2 Local do estudo 

 

O levantamento das publicações ocorreu no período de outubro e novembro de 2015, 

nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), 

SCOPUS, Web of Sciense, Cumulative Index to Nursing Allied Health Literature (CINAHL), 

não sendo estabelecidos limites quanto ao ano de publicação. 

A busca foi realizada em pares, e na ordem em que essas bases de dados aparecem 

descritas, de forma que as publicações que se encontravam indexadas em mais de uma foram 

selecionadas na primeira busca. 

 

4.2.3 População e amostra 

 

Para o refinamento dos artigos estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos 

que abordassem a segurança do paciente na realização de exames por imagem, mais 

especificamente tomografia computadorizada; disponíveis na íntegra, nas bases de dados 

supracitadas; referentes à população adulta; sem distinção de idioma. Foram excluídos artigos 

publicados em formato de editorial. De 14.852 artigos, 23 compuseram a amostra. 

  

4.2.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Para a extração de dados dos artigos incluídos na revisão integrativa, foi utilizado um 

instrumento validado, contendo a identificação do artigo; a introdução e objetivos; as 

características metodológicas; os resultados e as conclusões que fundamentaram 

cientificamente cada item do protocolo proposto (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

 

4.2.5 Coleta de dados 

 

Para a busca foram utilizados os descritores controlados em ciências da saúde (DeCS): 

Diagnóstico por Imagem; Segurança do paciente; Tomografia; e os descritores controlados do 
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vocabulário Medical Subject Heading (MeSH), na língua inglesa: Diagnostic Imaging; 

Patient safety; Tomography.  

O cruzamento desses descritores ocorreu por meio do operador booliano AND em 

todas as bases de dados, na ordem acima citada, da seguinte maneira (Quadro 1): Tomography 

AND Patient safety; Diagnostic Imaging AND Patient safety; Diagnostic Imaging AND 

tomography AND Patient safety. 

 

Quadro 1 – Cruzamentos dos descritores DeCS e MeSH utilizados nas bases de dados selecionadas 

Cruzamentos – DeCS Cruzamentos – MeSH 

Tomografia AND Segurança do paciente Tomography AND Patient safety 

Diagnóstico por Imagem AND Segurança 

do paciente 

Diagnostic Imaging AND Patient safety 

Diagnóstico por Imagem AND Tomografia 

AND Segurança do paciente  

Diagnostic Imaging AND tomography AND 

Patient safety 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

As publicações encontradas foram pré-selecionadas a partir da leitura dos títulos e 

resumos. Após a leitura na íntegra e análise dos artigos previamente selecionados, 

obedecendo aos critérios de inclusão, obteve-se uma amostra final de 23 artigos.  

 

4.2.6 Análise dos dados 

 

Os estudos obtidos foram lidos na íntegra de forma a atender ao preenchimento do 

instrumento de coleta de dados. As informações colhidas passaram por um processo de dupla 

digitação na planilha do programa Microsoft Excel 2013
®
, com o intuito de identificar 

inconsistências e minimizar o risco de erros, possibilitando uma melhor qualidade da revisão. 

Dessa forma, as informações contidas nos artigos selecionados foram digitadas e redigitadas. 

Caso houvesse discordância de dados, realizava-se a correção procedendo a uma nova leitura 

do artigo que apresentasse discrepância de informações.  

O nível de evidência atribuído aos artigos baseou-se na seguinte classificação: nível I 

– evidências resultantes de revisões sistemáticas ou meta-análise de ensaios clínicos; nível II – 

evidências oriundas de no mínimo um ensaio clínico randomizado bem delineado; nível III – 

ensaios clínicos sem randomização; nível IV – estudos de coorte e caso-controle com um bom 

delineamento; nível V – revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível VI – 
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evidências provenientes de um único estudo descritivo e qualitativo; nível VII – evidências 

baseadas em opinião de autoridades ou comitês de especialistas  (MELNYK; FINEOUT-

OVERHOLT, 2011). 

 

4.3 SEGUNDA ETAPA 

 

4.3.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo metodológico, que teve por finalidade realizar a validação de conteúdo do 

protocolo de assistência aos pacientes atendidos em serviço de tomografia computadorizada. 

O instrumento foi avaliado por especialistas, utilizando-se da técnica Delphi, com o 

propósito de validar o conteúdo e posterior refinamento dos itens do protocolo. Essa etapa 

visou à obtenção de consenso de opiniões quanto à utilidade/pertinência, exequibilidade, 

consistência, sequência instrucional dos tópicos, clareza, atualização, objetividade, 

simplicidade e precisão. 

Para Scarparo et al. (2012), a técnica Delphi é um método que tem como objetivo de 

alcançar o consenso de opinião de um grupo de experts por meio de uma série de 

questionários, intercalados a feedback controlado das opiniões. É definido como método 

sistematizado de julgamento de informações, utilizado para obter consenso de especialistas 

sobre determinado tema, por meio de validações articuladas em fases ou ciclos. 

Está embasada no uso estruturado do conhecimento, da experiência e da criatividade 

de um painel de especialistas, partindo do pressuposto de que o julgamento coletivo, quando 

organizado, é melhor que a opinião de um só indivíduo, ou de grupos desprovidos de 

conhecimentos específicos; assim, a evolução em direção ao consenso representa 

consolidação do julgamento intuitivo de um grupo de peritos (CASTRO; REZENDE, 2009). 

Para Polit e Beck (2011), as perspectivas de especialistas não se configuram como 

pesquisa, mas se tornam importantes para o presente estudo por reunirem experiências 

respeitáveis de autoridades no tema e a validação consiste em avaliar se o protocolo 

proporciona aquilo que se propõe a padronizar.  

Essa etapa constou ainda da elaboração da versão final do protocolo, com base nos 

resultados da aplicação e nas sugestões feitas pelos especialistas.  
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4.3.2 Local do Estudo 

 

A Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) foi o local da segunda etapa, onde foi realizada uma busca para 

identificar profissionais de saúde que atuassem nessa área para serem selecionados como 

especialistas do protocolo. Foram enviados, online, um formulário explicativo com o 

protocolo a ser avaliado, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), bem 

como uma carta-convite para a primeira e segunda rodadas da Técnica Delphi (Apêndices B e 

C).  

 

4.3.3 População e amostra  

 

A população foi composta pelos especialistas da pesquisa selecionados por meio da 

Plataforma Lattes, a partir dos critérios:  

 

 Assunto: tomografia computadorizada.  

 Doutores e demais pesquisadores: que atualizaram o currículo nos últimos 24 meses.  

 Informações pessoais: formação acadêmica/titulação, área de atuação.  

 Informações sobre produções bibliográficas: artigos publicados, trabalhos em eventos, 

outras produções bibliográficas. 

 Período de produção: a partir do ano de 2010.  

 

Foram encontrados 3.327 profissionais; em seguida selecionados, mediante os critérios 

de inclusão: possuir graduação ou pós-graduação (lato e stricto sensu) na área da saúde, que 

exerçam suas atividades de docência e/ou assistência nessa área, com no mínimo de um ano 

de experiência, ou ter desenvolvido estudo publicado ou de conclusão de titulação 

(especialização, mestrado ou doutorado) relacionado ao assunto de Tomografia 

computadorizada. Como critério de exclusão: informar no Currículo Lattes apenas o Trabalho 

de Conclusão do Curso de Graduação sobre a temática.  

Foram selecionados 120 profissionais para este estudo e foi calculada a amostra não 

probabilística a partir da seguinte fórmula (BARBETTA, 2007): 
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N = tamanho da população  

Eo = erro amostral tolerável (10%)  

no = primeira aproximação do tamanho da amostra  

n = tamanho da amostra 

 

 

 

 

A amostra foi então calculada, totalizando 54 profissionais pesquisados, doravante 

chamados especialistas, dentre médicos, enfermeiros, dentistas, físicos, biomédicos e 

tecnólogos em radiologia.  

A correspondência eletrônica foi enviada para os profissionais selecionados, com o 

propósito de explicar a finalidade da participação do especialista, indagando sobre sua 

participação na pesquisa com uma carta-convite (Apêndices B e C), o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e, caso aceitassem participar do 

estudo, o link da pesquisa a partir de um formulário construído via Google Docs 

<docs.google.com>.  

Na segunda rodada teve-se uma amostra não probabilística, igualmente de 54 

especialistas, e alcançou-se a validação de conteúdo pela metodologia proposta. 

 

4.3.4 Instrumento de coleta dos dados  

 

Após a primeira etapa do estudo, que foi a de elaboração do protocolo (Apêndice D), a 

partir das categorias construídas pela revisão integrativa, o instrumento foi submetido aos 

especialistas, contendo três partes. Inicialmente, dados com a identificação de itens de 

características dos especialistas.  

A segunda parte do instrumento contemplou domínios e itens, os quais foram 

dispostos para serem avaliados em “discordo plenamente”, “discordo parcialmente”, “não 

concordo, nem discordo”, “concordo parcialmente” e “concordo plenamente”. Além disso, 

sugestões também puderam ser feitas a fim de que os itens fossem modificados e 

incorporados à segunda rodada da pesquisa.  

A versão preliminar do protocolo, após a primeira rodada da Técnica Delphi, se 

constituiu de quatro domínios e 77 itens distribuídos da seguinte forma: Histórico do paciente: 
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26 itens; Cuidados antes da realização do exame: 16 itens; Cuidados durante a realização do 

exame: 25 itens; e Cuidados após a realização do exame: 10 itens. 

Por fim, a terceira parte contou de uma avaliação geral do instrumento baseada em 

alguns critérios: utilidade/pertinência, exequibilidade, consistência, sequência instrucional dos 

tópicos, clareza, atualização, objetividade, simplicidade e precisão. 

Após a análise da primeira fase da Técnica Delphi foram removidos ou modificados 

os itens que não obtiverem valores de alfa de Crombach, índice de validade de conteúdo 

(IVC) e o Índice de Fidedignidade ou concordância interavaliadores (Interrater Agreement – 

IRA) dentro dos parâmetros estabelecidos como aceitáveis, e em seguida o instrumento foi 

ressubmetido aos especialistas (Apêndice E). 

A versão do protocolo, após a fase inicial, constou de quatro domínios e 64 itens: 

Histórico do paciente: 24 itens; Cuidados antes da realização do exame: 15 itens; Cuidados 

durante a realização do exame: 17 itens; e  Cuidados após a realização do exame:8 itens.  

Após a análise da segunda fase, ainda foram removidos três itens do domínio Histórico 

do paciente, que não obtiverem valores de alfa de Crombach, IVC e IRA dentro dos valores 

determinados na metodologia desta pesquisa, obtendo-se a versão final do protocolo com 61 

itens ao total (Apêndice F). 

 

4.3.4 Coleta de Dados 

 

Os participantes foram contatados por endereço eletrônico, com o propósito de 

explicar a finalidade da participação na pesquisa a partir de cartas-convite (Apêndices B e C). 

Em caso de aceite, no mesmo email foi solicitada a assinatura eletrônica do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). 

Após esses procedimentos, os especialistas responderam um formulário eletrônico, 

que foi construído via Google Docs (Apêndices D e E). Dessa forma, para a coleta de dados, 

foi utilizado um fluxograma que foi remetido duas vezes aos especialistas com o objetivo de 

se obter um consenso de opiniões. 

A primeira fase Delphi foi iniciada no mês de janeiro de 2016 e segunda fase, no mês 

de maio do mesmo ano. A cada 15 dias, quando não era obtida resposta, o email era 

reenviado, até atingir a amostra desejada (54 especialistas em cada fase Delphi). 

Neste sentido, para a coleta de dados utilizou-se uma busca nas bases de dados, 

enviados aos especialistas e remetidos aos mesmos com o objetivo de obter-se um consenso 

de opiniões, conforme a Figura 1. 
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  Figura 1 – Fluxograma de coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Na validação de conteúdo, que consistiu na segunda etapa deste estudo, a primeira 

parte do instrumento foi direcionada às características da amostra dos especialistas (Quadro 

2).  

 

Quadro 2 – Variáveis de caracterização pessoal e profissional. Natal/RN, 2016 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES CATEGORIAS 

Qual a instituição em que trabalha  Questão aberta 

Idade (Em anos) Questão aberta 

Sexo  1.Masculino; 2. Feminino  

Estado civil 1.Casado/União instável; 2. 

Solteiro; 3. Divorciado; 4. 

Outros 

Formação profissional  1.Enfermeiro; 2. Médico; 3. 

Biomédico; 4. Outros 

Possui graduação 1. Sim 2. Não  

Possui Especialização (Lato Sensu) 1.Sim 2. Não  

Possui Pós-Graduação (Stricto Sensu) 1.Sim 2. Não  

Revisão integrativa da literatura 

Proposição do protocolo aos 

especialistas Delphi FASE 1 

Remoção dos itens 

Delphi FASE 2 
Concordâncias estatísticas 

Validade do protocolo 
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Experiência com exames de imagem? Quantos anos? 1. Sim 2. Não Em anos 

Experiência com tomografia computadorizada?  Quantos 

anos? 

1. Sim 2. Não Em anos 

Motivo que levou a estudar/trabalhar/pesquisar sobre 

exames por imagem/tomografia computadorizada 

1. Afinidade; 2. Imposição; 

3.Especialização; 4. Outros 

Sente-se preparado para assistir pessoas durante a 

realização de tomografia computadorizada? 

1. Sim 2. Não  

Como adquiriu esse preparo?  1.Atualização/capacitação; 

2.Especialização; 3. Mestrado; 

4.Doutorado; 5. Na prática  
Fonte: acervo da pesquisa 

 

A segunda parte do instrumento referiu-se às variáveis contempladas no protocolo, que 

contém quatro domínios: Histórico do paciente com 26 itens (Quadro 3); Cuidados antes da 

realização do exame com 16 itens (Quadro 4); Cuidados durante a realização do exame com 

25 itens (Quadro 5); e Cuidados após a realização do exame com 10 itens (Quadro 6).  O 

Quadro 3 refere-se às variáveis do histórico do paciente propostas no protocolo. 

 
Quadro 3 – Variáveis dados sociodemográficos e anamnese presentes no protocolo. Natal/RN, 2016 

VARIÁVEIS DO HISTÓRICO DO PACIENTE 
Dados sociodemográficos 

-Nome 

-Número do cartão SUS 

- Número do prontuário 

- Número do protocolo de entrada 

-Idade 

-Sexo 

-Endereço 

-Estado civil 

-Nível de instrução 

-Profissão/ocupação 

-Renda familiar 

-Outros (descrever). 

- Dados antropométricos: Peso; altura  

- Tempo de jejum  

- Alergias medicamentosas e/ou alimentares 

- Medicamentos em uso 

- Etilismo 

- Tabagismo 

- Exames anteriores (realização/resultados): Raio-x, Ultrassonografia; TC, Ressonância 

Magnética; outros (descrever quando e por quê) 

- Exames anteriores com administração de contraste 

- Apresentou reações adversas ao contraste 

-Doenças pregressas: HAS, DM, Cardiopatias, Nefropatias, neoplasias, doenças autoimunes, 

outras. 

-Medicamentos relacionados ao tratamento de doenças  
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-Tratamentos anteriores: Radioterapia, Quimioterapia, outros (descrever) 

-Tratamento cirúrgico anterior? Qual? Quando?  

-Sinais/sintomas atuais: Qual? Quando? Localização e principais características. 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

O Quadro 4 refere-se às variáveis dos Cuidados antes da realização do exame 

propostas no protocolo. 

 

Quadro 4 – Variáveis dos dados dos Cuidados antes da realização do exame presentes no protocolo. Natal/RN, 

2016 

VARIÁVEIS DOS CUIDADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME 

 

- Orientação médica para o exame: Uso ou não de contraste; Ingesta de água (bexiga cheia) 

Via de administração do contraste; Fases da imagem. 

- Confirmar dados do paciente: Nome, sobrenome, tipo de exame e presença do 

acompanhante. 

- Troca de roupa (colocar “bata”) fornecida pela instituição: Para exames de tórax, abdome e 

pelve. 

-Retirar adornos: Próteses dentárias, piercing, brincos, prendedores de cabelo, óculos, 

colares. 

- Explicar ao paciente sobre a realização do exame. 

- Explicar ao paciente sobre os possíveis eventos adversos devido ao uso do contraste. 

ORAL 

-Orientar o paciente/acompanhante sobre a “forma” como ingerir a solução com o contraste.* 

- Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 

de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

VENOSO 

- Testar a permeabilidade do acesso com SF0,9% conforme o protocolo da instituição. 

-Orientar o paciente/acompanhante sobre as sensações que poderá sentir durante a 

administração do contraste.  

-Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 

de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

 -Orientar sobre possíveis sinais e sintomas durante a administração do contraste por via 

venosa. 

- Encaminhar o paciente para a sala de exame. 

RETAL 

- Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 

de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração) 

-Orientar o paciente/acompanhante sobre o procedimento que terá que ser realizado para a 

administração do contraste retal (sonda retal).  

Registrar todos os procedimentos: Registrar todos os procedimentos // No caso de pacientes 

externos, realizar registro no “processo” do paciente. 

Fonte: acervo da pesquisa 
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O Quadro 5 refere-se às variáveis dos Cuidados durante a realização do exame 

propostas no protocolo. 

 

Quadro 5 – Variáveis dos dados dos Cuidados durante a realização do exame presentes no protocolo. Natal/RN, 

2016 

VARIÁVEIS DOS CUIDADOS DURANTE DA REALIZAÇÃO DO EXAME 

 

- Receber o paciente na porta da sala de exame: Confirmar o paciente na sala de exame 

através do nome e sobrenome, tipo de exame. 

- Posicionar o paciente na mesa do exame: De acordo com o tipo de exame sob a orientação/ 

supervisão do técnico de radiologia/biomédico. 

- Se o exame NÃO for com contraste: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a 

sua colaboração de acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a 

respiração). 

- Se o exame for com contraste: Explicar ao paciente sobre as possíveis sensações devido à 

administração do contraste. 

ORAL 

- Orientar o paciente sobre a “forma” como ingerir a solução com o contraste na mesa.* 

- Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 

de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

VENOSO 

- Testar a permeabilidade do acesso com SF0,9% conforme o protocolo da instituição 

- Instalar “linha” de acesso do “kit” da bomba injetora de contraste.* 

- Orientar o paciente/acompanhante sobre as sensações que poderá sentir durante a 

administração do contraste.  

- Acompanhar teste (com SF0,9%) da bomba injetora, de acordo com a orientação do técnico 

de radiologia/biomédico, observar sinais de extravasamento, perda de acesso, referência de 

dor pelo paciente. 

- Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 

de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

- Orientar sobre possíveis sinais e sintomas durante a administração do contraste por via 

venosa.  

- Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

- Ao término do exame, conversar com o paciente, retirar, cuidadosamente, o paciente da 

mesa de exame. 

- Observar possíveis sinais e sintomas de reações adversas imediatas.  

- Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

RETAL 

- Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 

de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

- Orientar o paciente sobre o procedimento que a ser realizado para a administração do 

contraste retal (sonda retal).  

-Realizar administração do contraste retal conforme o protocolo da instituição.* 

- Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

- Ao término do exame, conversar com o paciente, retirar, cuidadosamente, a sonda retal e o 

paciente da mesa de exame.  

- Observar possíveis sinais e sintomas de reações adversas imediatas. 

- Encaminhar o paciente para a sala de observação. 
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- Em caso de reação adversa: leve, moderada ou grave: atuar conforme o protocolo da 

instituição.* 

- No caso de pacientes hospitalizados, realizar registro no prontuário. No caso de pacientes 

externos, realizar registro no “processo” do paciente. 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

O Quadro 6 refere-se às variáveis dos Cuidados após a realização do exame propostas 

no protocolo. 

 

Quadro 6 – Variáveis dos dados dos Cuidados após a realização do exame presentes no protocolo. Natal/RN, 

2016 

VARIÁVEIS DOS CUIDADOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME 

 

-Receber o paciente na porta da sala de recuperação: Confirmar o paciente na sala de exame 

através do nome e sobrenome, tipo de exame. 

Se o exame NÃO for com contraste:  

-Explicar para o paciente trocar a roupa (caso tenha colocado a roupa do hospital). 

- Dirigir-se à recepção para orientações sobre o resultado (laudo) do exame. 

Se o exame for com contraste:  

- Explicar ao paciente que irá ficar em observação, por no mínimo, 30 minutos. 

-Orientar o paciente para comunicar qualquer sinal ou sintoma que possa vir a sentir. 

- Em caso de reação adversa: leve, moderada ou grave: atuar conforme o protocolo da 

instituição.* 

Registrar todos os procedimentos:  

-No caso de pacientes hospitalizados, realizar registro no prontuário. No caso de pacientes 

externos, realizar registro no “processo” do paciente. 

Liberação do paciente: 

- Retirar acesso venoso do paciente (caso não vá mais utilizá-lo).  

- Explicar para o paciente trocar a roupa (caso tenha colocado a roupa do hospital). 

- Dirigir-se à recepção para orientações sobre o resultado (laudo) do exame. 

*De acordo com os protocolos da instituição. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

A terceira parte do instrumento foi constituída por um parecer final em relação ao 

protocolo (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Variáveis do parecer final do protocolo. Natal/RN, 2016 

PARECER FINAL DO PROTOCOLO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Utilidade / pertinência   

 

 

 

Escala de 1 a 10  

Consistência 

Clareza 

Objetividade 

Simplicidade 
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Exequível 

Atualização 

Precisão 

Sequência instrucional dos tópicos  

Forma de apresentação do protocolo  1. Protocolo impresso 2. Protocolo 

eletrônico 3. Protocolo impresso/eletrônico  

Qual a nota global atribuída ao protocolo?  Escala de 1 a 10  

Parecer final em relação ao protocolo  Questão aberta  

 

Elegeram-se os critérios de análise dos requisitos de avaliação geral do protocolo 

descritos no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Requisitos de avaliação geral do protocolo analisados pelos especialistas. 

Natal/RN, 2016 

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Utilidade / pertinência  O protocolo é relevante e atende à finalidade 

proposta.  

Consistência  O conteúdo apresenta profundidade suficiente para 

a compreensão do protocolo.  

Clareza  O protocolo está explicitado de forma clara, 

simples e inequívoca.  

Objetividade  O protocolo permite resposta pontual.  

Simplicidade  Os itens expressam uma única ideia.  

Exequível  O protocolo é aplicável.  

Atualização  Os itens seguem as práticas baseadas em 

evidências mais atuais.  

Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não 

se confundem.  

Sequência instrucional dos tópicos  A sequência das etapas do procedimento/questões 

se mostra de forma coerente.  

 

Posteriormente à análise da primeira fase Delphi, o protocolo permaneceu com quatro 

domínios e foram reajustados alguns itens: Histórico do paciente: 24 itens; Cuidados antes da 

realização do exame: 15 itens; Cuidados durante a realização do exame: 17 itens; e Cuidados 

após a realização do exame: oito itens.  

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente, realizou-se análise descritiva do perfil sociodemográfico dos 

especialistas por meio de distribuições de frequências absolutas e relativas. Para idade, tempo 

experiência com exames de imagem e com tomografia computadorizada e notas atribuídas aos 

aspectos sobre o protocolo assistencial, analisaram-se estatísticas descritivas de medidas de 
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tendência e de dispersão dos dados, como, por exemplo: mínimo, máximo, média e desvio 

padrão. 

Para verificar a confiabilidade dos dados, aplicou-se o coeficiente alfa de Crombach. 

Este coeficiente mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise do 

perfil das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média entre 

perguntas. Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o 

coeficiente alfa é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma 

dos itens de cada avaliador (OVIEDO; CAMPO-ARIAS, 2005; MILAN; TREZ, 2005). 

 Não há um valor mínimo definido para o coeficiente alfa de Cronbach ser aceito 

como bom, mas acha-se na literatura o valor de 0,70 como mínimo aceitável. Para verificar a 

confiabilidade dos dados neste estudo, aplicou-se o alfa de Cronbach, cujos autores optaram, 

para a consistência dos dados classificada como satisfatória, por valores acima de 0,80 

(OVIEDO; CAMPO-ARIAS, 2005; MILAN; TREZ, 2005).  

Na validação de conteúdo foram utilizados o Índice de Validade de Conteúdo (Content 

Validity Index – IVC) e o Índice de Fidedignidade (reliability) ou concordância 

interavaliadores (Interrater Agreement – IRA).  

O IVC é destinado a avaliar o conteúdo dos itens e do instrumento em relação à 

representatividade da medida, e considerado válido se, ao computar as avaliações de 

especialistas, se obtiver índice de aprovação acima de 80%. Para se calcular o IVC dos itens, 

foi dividido o número total de especialistas que atribuiu escore de 5, em uma escala ordinal de 

cinco pontos, distribuídos em: discordo plenamente a concordo plenamente, pelo total de 

especialistas que avaliaram o item (RUBIO et al., 2003).  

Para Alexandre e Coluci (2011), o IVC compreende um método muito utilizado na 

área da saúde que mede a proporção ou a porcentagem de especialistas que estão em 

concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens.  

 

 

 

A utilização do IRA na validação de conteúdo é importante, porque determina a 

extensão em que os especialistas são confiáveis em suas avaliações. O IRA testa a 

confiabilidade das avaliações feitas pelos juízes. Para se calcular o IRA de cada dimensão, foi 

dividido o número de itens que obtiveram acima de 80% de concordância entre os 

avaliadores, pelo total de itens de cada dimensão (RUBIO et al., 2003).  
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Na fase Delphi 1, após análise inicial do IVC e IRA, foram removidos, reagrupados ou 

modificados alguns itens. Após a segunda fase Delphi foram mantidos os itens que obtiveram 

valores estabelecidos para a caracterização da validação do conteúdo.  

O banco de dados foi construído em formato xlsx e, para construção de tabelas, 

gráficos e cálculos dos índices, utilizou-se Excel 2013 e os softwares estatísticos Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. 

Após todo o tratamento dos dados, eles foram dispostos na forma de tabela e quadros 

distribuídos nos artigos que representam os resultados e discussões. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os especialistas assinaram, 

eletronicamente, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) para 

participarem do estudo, sendo respeitados os preceitos da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde n. 466/ 2012 (BRASIL, 2012). 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), obtendo-se aprovação com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (C.A.A.E) nº. 41872215.7.0000.5537. Foi solicitada e 

concedida a assinatura de uma carta de anuência do Diretor de Ensino e Pesquisa do HUOL 

(Apêndice F).  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados e discussões foram apresentados em forma de artigos (Quadro 9).  

 

Quadro 9 – Síntese dos dois artigos que compõem os resultados e discussões por título, objetivo e 

Qualis em Enfermagem 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO REVISTA E 

QUALIS EM 

ENFERMAGEM 

1 Segurança do 

paciente em 

serviço de 

tomografia 

computadorizada: 

uma revisão 

integrativa 

Analisar as evidências para a 

assistência segura ao paciente 

submetido ao exame de tomografia 

computadorizada. 

Artigo aceito na 

Revista Eletrônica 

de Enfermagem. 

B1 

2 Protocolo de 

assistência para 

pacientes 

atendidos em 

serviço de 

tomografia 

computadorizada: 

validação de 

conteúdo 

Verificar a validade de conteúdo de 

um Protocolo de assistência para 

pacientes atendidos em serviço de 

tomografia computadorizada. 

O artigo será 

submetido a Online 

Brazilian Journal of 

Nursing 

B1 

3 Critérios de 

avaliação e 

composição de 

um Protocolo em 

serviços de 

tomografia 

computadorizada 

Analisar os critérios de avaliação e 

a composição, na validação de um 

Protocolo multiprofissional para 

pacientes atendidos em serviço de 

tomografia computadorizada.  

O artigo será 

submetido a 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem. 

A1 

 

5.1 ARTIGO 1 

 

Segurança do paciente em serviços de tomografia computadorizada: uma 

revisão integrativa 

 

Késsya Dantas Diniz1 

Richardson Augusto Rosendo da Silva2 

Isabelle Katherine Fernandes da Costa3 

 

RESUMO 

Objetivou-se identificar os elementos essenciais para oferecer uma assistência segura 

aos pacientes submetidos ao exame de tomografia computadorizada. Revisão integrativa 
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da literatura nas bases de dados Medline, SCOPUS, Web of Sciense e CINAHL, norteada 

pela questão: Quais são os elementos essenciais para oferecer uma assistência segura ao 

paciente submetido ao exame de tomografia computadorizada? Selecionaram-se 23 

artigos, dos quais 50% abordaram a otimização, monitoramento, qualidade e proteção 

em relação às doses de exposição à radiação; 25% enfocaram o contraste utilizado na 

tomografia; e 25%, os cuidados de enfermagem e gestão de casos específicos. As 

evidências para a assistência segura ao paciente submetido à tomografia 

computadorizada apontam para a necessidade de: minimizar a realização de exames 

desnecessários e consequente exposição à radiação, garantir a proteção radiológica, 

disponibilizar atendimento adequado nas reações adversas, recursos humanos 

qualificados e indicadores de qualidade de assistência confiáveis.  

Descritores: Diagnóstico por Imagem; Segurança do Paciente; Tomografia.  

 

 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da ciência e o crescente emprego das tecnologias duras na área 

da saúde, com a utilização de aparelhos modernos, complexos e sofisticados que 

possibilitam exames de imagem de alta definição para o diagnóstico e tratamento de 

enfermidades, têm permitido o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças, 

contribuindo para a melhora das condições de vida e saúde da população (1-3).  

Esse avanço tecnológico vem sendo acompanhado por mudanças de paradigmas na 

atenção à saúde, apontando para a necessidade de segurança e redução de riscos ao 

paciente, estabelecimento e utilização de indicadores de avaliação da qualidade da 

assistência, implementação de protocolos assistenciais, prevenção e análise de 

ocorrência de eventos adversos, embasados em evidências científicas (4-6). 

A segurança do paciente é um componente crítico da melhoria da qualidade do 

cuidado da saúde em todo o mundo, visto que constitui globalmente um grave problema 

de saúde pública. Estimativas de países desenvolvidos indicam que pelo menos um em 

cada dez pacientes que recebem cuidados assistenciais hospitalares sofrem danos, 

denominados eventos adversos. As consequências desses eventos podem ser graves ou 

fatais, e extremamente dispendiosas para suas vítimas e para os sistemas de cuidados 

de saúde (7-9). 

Por consequência, cresce o reconhecimento de profissionais e gestores da saúde 

sobre a importância da promoção de uma cultura de segurança que envolva os 

profissionais de saúde e a organização como um todo. Nesse contexto, a segurança do 

paciente é um importante indicador da qualidade dos serviços prestados(10-11).  

Nos Centros de Diagnósticos por Imagem (CDIs), os profissionais devem ser 

capacitados para atender às necessidades dos pacientes em cada modalidade de exames 

diagnóstico, como no setor de Tomografia Computadorizada (TC)(3). A realização dos 
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exames com qualidade, minimizando custos e reduzindo a quantidade de radiação para o 

paciente, o profissional e o meio ambiente, requer um esforço organizado com o objetivo 

de assegurar que as imagens diagnósticas produzidas tenham qualidade para fornecer 

informações adequadas para o diagnóstico seguro(4). 

Dessa forma, ao direcionar o olhar aos serviços de TC, os profissionais possuem um 

importante papel na prevenção, detecção e tratamento dos eventos adversos que podem 

ser causados pelo uso de contraste iodado, bem como no fornecimento de informações 

necessárias para a adequada realização do exame e o consequente diagnóstico seguro(3). 

A justificativa para a realização do presente estudo se baseia na carência de 

pesquisas que reúnam elementos essenciais para oferecer uma assistência segura aos 

pacientes submetidos à TC, havendo a necessidade de buscar evidências na literatura 

nacional e internacional sobre o tema, visando qualificar a assistência de enfermagem no 

intuito de garantir ao paciente a realização desse exame de forma mais segura. 

Ademais, a literatura revela lacunas relacionadas à escassez de pesquisas como 

revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos e ensaios clínicos randomizados 

bem delineados, que proporcionem níveis de evidências fortes sobre os subsídios 

essenciais para oferecer uma assistência segura aos pacientes submetidos à tomografia 

computadorizada, bem como o impacto da qualidade e segurança da assistência prestada 

a essa clientela. 

Além disso, este estudo é relevante por trazer informações acerca da promoção da 

segurança de pacientes no CDI, onde se observa o aumento da realização de exames de 

imagem, devido à crescente evolução dos recursos diagnósticos e pelo seu alto poder de 

acurácia(5-7,9-11). Assim, se trata de um novo espaço para a gestão do risco, 

gerenciamento do processo de cuidar, investigação e ensino em saúde. Nesse sentido, 

pesquisas devem ser cada vez mais desenvolvidas, a fim de se produzir conhecimentos 

que promovam a sustentabilidade de uma cultura de segurança positiva no âmbito das 

organizações de saúde(10-13). 

Desse modo, este estudo teve como objetivo identificar os elementos essenciais 

para oferecer uma assistência segura aos pacientes submetidos ao exame de tomografia 

computadorizada, a partir de evidências da literatura. 

 

MÉTODOS 

Revisão integrativa da literatura, a qual permite a busca, a avaliação crítica e a 

síntese de múltiplos estudos publicados, possibilitando conclusões relacionadas a uma 

determinada área de estudo(14).  

Para a operacionalização deste estudo foram percorridas as seguintes etapas: 

elaboração da questão de pesquisa, definição do objetivo, determinação dos critérios de 
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inclusão e exclusão das publicações, definição das informações a serem coletadas dos 

estudos selecionados, análise, interpretação e síntese dos resultados da revisão(14). 

Como forma de direcionar esta revisão, foi utilizada a seguinte questão norteadora: 

Quais são os elementos essenciais para se oferecer uma assistência segura aos pacientes 

submetidos ao exame de tomografia computadorizada? 

O levantamento das publicações ocorreu no período de outubro e novembro de 

2015, nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(Medline), SCOPUS, Web of Sciense, Cumulative Index to Nursing Allied Health Literature 

(CINAHL), não sendo estabelecidos limites quanto ao ano de publicação. 

A busca foi realizada em pares, e na ordem em que essas bases de dados 

aparecem descritas, de forma que as publicações que se encontravam indexadas em 

mais de uma foram selecionadas na primeira busca. 

Para o refinamento dos artigos estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos 

que abordassem a segurança do paciente na realização de exames por imagem, mais 

especificamente tomografia computadorizada; disponíveis na íntegra, nas bases de dados 

supracitadas; referentes à população adulta; sem distinção de idioma. Foram excluídos 

artigos publicados em formato de editorial. 

Para a busca foram utilizados os descritores controlados em ciências da saúde 

(DeCS): Diagnóstico por Imagem; Segurança do paciente; Tomografia; e os descritores 

controlados do vocabulário Medical Subject Heading (MeSH), na língua inglesa: 

Diagnostic Imaging; Patient safety; Tomography. O cruzamento desses descritores 

ocorreu por meio do operador booliano AND em todas as bases de dados, na ordem a 

cima citada, da seguinte maneira: Tomography AND Patient safety; Diagnostic Imaging 

AND Patient safety; Diagnostic Imaging AND tomography AND Patient safety.  

Os cruzamentos permitiram a obtenção de um total de 14852 artigos, sendo 7620 

na SCOPUS, 816 na Medline, 6045 na Web of Science, 371 na CINAHL. A seguir, será 

apresentada uma figura (Figura 1) com o panorama geral dos artigos selecionados.  
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Figura 1. Diagrama de fluxo da seleção e inclusão dos artigos na revisão integrativa de literatura 

 

As publicações encontradas foram pré-selecionadas a partir da leitura dos títulos e 

resumos. Após a leitura na íntegra e análise dos artigos previamente selecionados, 

obedecendo aos critérios de inclusão, obteve-se uma amostra final de 23 artigos.  

Cruzamentos  

1, 2 e 3  
dos Descritores 

MEDLINE SCOPUS CINAHL 

816 

artigos 
7620 

artigos 
371 

artigos 

WEB OF SCIENCE 

14852 

artigos 

localizados 

101 
artigos 

Leitura dos 

títulos e 
resumos 

Leitura na 
íntegra 

Exclusão 

de estudos 

duplicados 

6045 
artigos 

75 artigos 

 Amostra final: 23 artigos 

selecionados para a 
pesquisa 

MEDLINE SCOPUS CINAHL 

3 artigos 14 artigos 2 artigos 

WEB OF SCIENCE 

4 artigos 
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Para a extração de dados dos artigos incluídos na revisão integrativa, utilizou-se 

um instrumento validado, contendo a identificação do artigo; a introdução e objetivos; as 

características metodológicas; os resultados e as conclusões(15). 

O nível de evidência atribuído aos artigos baseou-se na seguinte classificação: nível 

I – evidências resultantes de revisões sistemáticas ou meta-análise de ensaios clínicos; 

nível II – evidências oriundas de no mínimo um ensaio clínico randomizado bem 

delineado; nível III – ensaios clínicos sem randomização; nível IV – estudos de coorte e 

caso-controle com um bom delineamento; nível V – revisão sistemática de estudos 

descritivos e qualitativos; nível VI – evidências provenientes de um único estudo 

descritivo e qualitativo; nível VII – evidências baseadas em opinião de autoridades ou 

comitês de especialistas(16).  

Os estudos obtidos foram lidos na íntegra de forma a atender ao preenchimento do 

instrumento de coleta de dados. As informações colhidas passaram por um processo de 

dupla digitação na planilha do programa Microsoft Excel 2013®, com o intuito de 

identificar inconsistências e minimizar o risco de erros, possibilitando uma melhor 

qualidade da revisão. Dessa forma, as informações contidas nos artigos selecionados 

foram digitadas e redigitadas. Caso houvesse discordância de dados, realizava-se a 

correção procedendo a uma nova leitura do artigo que apresentasse discrepância de 

informações.  

Por fim, procedeu-se à leitura exaustiva dos artigos com posterior categorização 

por conteúdo temático. Nesse processo, classificamos a informação textual, reduzindo-a 

a dados que eram relevantes, de modo a serem classificados e agrupados em categorias 

que contivessem os mesmos significados e permitissem alcançar o objetivo proposto. 

Essa divisão foi meramente didática para a apresentação dos resultados e melhor 

entendimento da síntese do conhecimento desta revisão. 

 

RESULTADOS  

A organização, sumarização, análise crítica e integrativa das informações dos 

artigos permitiu o estabelecimento de três categorias que indicam os elementos 

essenciais para oferecer uma assistência segura aos pacientes submetidos ao exame de 

tomografia computadorizada, a partir de evidências da literatura: a otimização, 

monitoramento, qualidade e proteção em relação às doses de exposição à radiação; 

reações adversas e nefropatias relacionadas ao uso do contraste; cuidados de 

enfermagem, gestão e casos específicos. A seguir, serão apresentados três quadros 

síntese com as categorias que surgiram dos artigos selecionados. 
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Quadro 1 - Síntese dos artigos da categoria Otimização, monitoramento, qualidade e proteção em relação às doses de exposição à radiação. Natal/RN, 
Brasil, 2015 

Autor/periódico/ano/nível 

de evidência 
Objetivo do estudo 

 

Método da pesquisa 

 

Síntese da evidência do artigo 

Reiner BI, American College of 

Radiology/2009/IV 

  

 

 

 

Quantificar os riscos da radiação, desenvolver 

padrões e diretrizes baseadas nas "melhores 

práticas" de radiação e desenvolver novas 

tecnologias para minimizar as doses de 

radiação. 

Estudo de coorte. Manter a qualidade da imagem 

incluindo questões relativas à 

segurança do paciente. 

 

 

 

 

MacGregor K, Li I, Dowdell T, 

Gray BG/ Radiology/2015/IV 

 

 

 

Avaliar esforços de protocolos de otimização de 

radiação para tomografia computadorizada 

(TC) e determinar os níveis de dose de 

radiação usando software de monitoramento de 

índice de dose de radiação automatizado. 

Estudo retrospectivo 

observacional. 

Redução e rastreamento de dose 

de radiação. 

 

 

 

Gervaisea A; Esperabe-

Vignaub F.; Pernina M et al./ 

Journal de Radiology/2011/IV  

 

Avaliar o conhecimento dos médicos que 

prescrevem exames de TC sobre a protecção 

contra as radiações dos pacientes. 

 

Estudo de coorte 

 

 

Aperfeiçoamento do 

conhecimento sobre proteção de 

radiação. 

 

 

Holmberg O; Malone J; Rehani 

M et al/ European Journal of 

Radiology/ 2010/IV  

 

Associar a radiação ionizante com os riscos 

devido aos efeitos indeterminados e considerar 

a proteção dos doentes de perigos potenciais. 

Estudos de coorte  Desenvolvimento de novas 

tecnologias visando à segurança. 

 

 

Siegelman JRPW; Gress DA/ 

Journal of American College 

Radiology/ 2013/IV 

 
 

Avaliar a eficácia de uma comissão 

multidisciplinar para estimar dose e custos da 

realização de uma TC e descrever uma 

iniciativa de melhoria da qualidade da radiação. 

Estudo de caso-

controle 

Protocolos de redução de dose de 

radiação do paciente melhoram a 

qualidade da assistência ao 

paciente, desenvolvem uma 

cultura de segurança e diminuem 

custos. 
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Fletcher JG; Kofler JM; 

Coburn, JA et al./ Abdominal 

Imaging Journaul/ 2013/V 

 

Refletir sobre a conscientização e comunicação 

sobre as questões relacionadas com a dose de 

radiação. 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

Individualizar tomografias de 

acordo com as características do 

paciente e a indicação de 

diagnóstico sem comprometer 

um diagnóstico preciso. 

Tsivian M; Abern MR; Yoo JJ 

et al./ Journal of 

Endourology/2013/IV 

 

Quantificar a dose eficaz associada à CT e 

determinar como fatores dos pacientes afetam 

a exposição à radiação.  

 

Estudo retrospectivo 

observacional. 

Estratégias de gestão devem ser 

desenvolvidas para reduzir a 

exposição à radiação ionizante. 

 

Talati RK; Dunkin J; Parikhb 

S;  Moore WH/ Journal of 

American College Radiology/ 

2013/V 

 

Descrever os componentes do núcleo de uma 

estratégia de monitoramento da dose universal 

e detalhes das plataformas comerciais 

disponíveis. 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

Monitoramento, registro e 

comunicação de dose cumulativa 

para os pacientes e profissionais 

resultam em maior fidelidade do 

paciente, satisfação dos médicos 

e oportunidade para novos 

negócios. 

Raman SP; Mahesh M; Blasko, 

RV et al/ Journal of American 

College Radiology/ 2013/IV 

 

Orientar radiologistas para reduzir a dose de 

radiação do paciente. 

Estudo de Caso 

controle 

Entender melhor a tecnologia é 

essencial para a produção de 

imagens de diagnóstico em doses 

mais baixas e uma imagem 

segura. 

Birnbaum, S./ Seminars 

Ultrasound CT MRI/2010/V 

 

Minimizar a dose de radiação para pacientes 

que realizam tomografia computadorizada. 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

Os profissionais devem ter uma 

força política, social e econômica 

para gerir a redução de dose. 

Qiao, Y.; Wang N.; Chen, R. 

et al / American College of 

Radiology/ 2014/ IV 

 

Proporcionar novas evidências para o 

estabelecimento de uma política de proteção 

radiológica para os pacientes. 

Coorte transversal Compreensão do papel dos 

fatores de nível social em 

proteção radiológica. Lacuna 

entre a consciência e o 

comportamento de segurança de 

radiação. 

Yu JPJ, Kansagra AP; Mongan 

J/ American College of 

Radiology/ 2014/IV 

 
 

Determinar a experiência dos radiologistas, 

analisando o tempo absoluto e frequência que 

eles passam no telefone para entender melhor 

esse fenômeno e suas implicações potenciais. 

Estudo de Caso 

controle 
Efeitos de interrupções 

frequentes sobre o desempenho 

dos radiologistas de plantão em 

instituições acadêmicas. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23491153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23491153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23491153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23491153
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Quadro 2 - Síntese dos artigos da categoria Reações adversas e nefropatias relacionadas ao contraste utilizado na tomografia computadorizada. 
Natal/RN, Brasil, 2015 

Autor/periódico/ano/nível 

de evidência 

 

Objetivo do estudo 

 

 

Método da pesquisa 

 

 

Síntese da evidência do artigo 

 

 

Kobayashi D; Takahashi O; 

Ueda T et al / BioMedCentral 

Medical Informatics and 

Decision Making/ 2013/IV 

 

 

 

 

Criar uma regra de pontuação para prever 

reações adversas aos meios de contraste 

utilizados na tomografia computadorizada 

 

 

Estudo de coorte Foram preditores significativos de 

uma reação adversa aguda: 

reação adversa prévia aos meios 

de contraste, urticária, história 

de alergia a outros de agentes de 

contraste, agente de contraste 

de alta concentração, idade 

maior que 50 anos e total de 

agentes de contraste de doses 

maior que 65 g. 

Piechowiak EI; Peter JF; Kleb 

B; Klose KJ; Heverhagen JT/ 

Radiology/2015/IV  

 

 

 

Determinar o efeito da utilização de agentes de 

contraste iodados na formação de ADN de 

quebras de cadeia dupla durante a tomografia 

de tórax computadorizada (TC).  

 

 

Estudo de coorte A aplicação de agentes de 

contraste iodados durante 

processos de raios-x de 

diagnóstico, como tomografia 

computadorizada, conduz a um 

aumento do nível de danos no 

DNA induzidos por radiação. 

Acauan LV; Rodrigues, MCS/ 

Texto Contexto Enfermagem/ 

2014/ VI 

  

 

 

 

 

Compreender a percepção da equipe de 

enfermagem sobre segurança do idoso na 

administração do meio de contraste iodado. 

 

 

 

 

 

Descritivo qualitativo A equipe de enfermagem 

entende que a segurança do 

idoso na realização do exame 

está associada à sua capacidade 

de avaliar riscos para ocorrência 

de reações adversas relacionadas 

à administração do radiofármaco, 

em que se entrelaçam processos, 

tecnologias e interações 

humanas, implicando práticas 

seguras. 

Kidoh, M; Nakaura, T; Awai K 

et al/ Journal Computer 

Assisted Tomography /2014/II 

 

Avaliar a segurança de um protocolo de baixa 

dose para (TC) para pacientes com insuficiência 

renal por nefropatia induzida por contraste. 

Ensaio clínico 

randomizado 

A existência de protocolos de 

baixa dose de contraste permite 

realizar tomografia com 

contraste em pacientes com 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Radiology
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disfunção renal sem maiores 

danos. 

Velázquez MT, Albarrán A, 

Hernández F, García Tejada J, 

Zueco J, Andreu J, et al/ Acta 

Cardiologica/21010/II 

  

 

Analisar a eficácia diagnóstica e tolerabilidade 

do uso iobitridol como agente de contraste 

intravascular em diagnóstico por imagem, e 

rever de forma breve as suas propriedades 

farmacológicas. 

Ensaio clínico duplo 

cego multicêntrico 

Iobitridol é um agente 

intravascular eficaz para o uso 

em diagnóstico por imagem. 

 

 

 

 

Traub, SJ;  Mitchell, AM;  

Jones, AE et al/ Annals of 

Emergency Medicine/ 2013/II  

 

 

Testar a hipótese de que a N-acetilcisteína e 

solução salina normal é mais eficaz do que a 

solução salina normal só na prevenção de 

nefropatia por contraste. 

Ensaio clínico duplo 

cego randomizado 

  

Não foram encontradas 

evidências de um benefício para 

a administração N-acetilcisteína 

aos pacientes submetidos a TC 

com contraste, no entanto existe 

uma associação significativa 

entre o volume de fluidos 

intravenosos administrados e 

redução na nefropatia induzida 

por contraste. 

 

 
Quadro 3 - Síntese dos artigos da Categoria Cuidados de Enfermagem e gestão de casos especiais. Natal/RN, Brasil, 2015 

Autor/periódico/ano/nível 

de evidência 

 

Objetivo do estudo 

 

 

Método da pesquisa 

 

 

Síntese da evidência do artigo 

 

 

Hussein AA; Abutaleb A; 

Jeudy, J et al./ Journal of the 

American College of 

Cardiology/2014/IV 

 

Avaliar a segurança de tomografia 

computadorizada (TC) em pacientes com 

equipamentos de gerenciamento do ritmo 

cardíaco. 

Estudo de coorte Não houve mudança na voltagem 

da bateria ou parâmetros dos 

dispositivos de gerenciamento do 

ritmo cardíaco expostos à 

radiação. 

 

Litmanovich DE; Tack D; Lee 

KS et al/ Journaul Thoracic 

Imaging/ 2014/V 

  

 

Rever as atuais recomendações baseadas em 

evidências para temas de radiologia para 

pacientes grávidas e lactantes; fornecer 

algoritmos práticos para minimizar o risco e 

aumentar a segurança para a gestante e para o 

feto. 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

Para manter um alto nível de 

segurança em pacientes 

grávidas, a radiação de imagem 

deve ser aplicada em níveis tão 

baixos quanto possível. 
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Miguel C; Barros F S; Tilly 

JGJ; Fontoura LD; Sowek LF; 

Saskoski GVR/ Colégio 

Brasileiro de Radiologia e 

diagnóstico por imagem/ 

2013/V 

Fornecer um subsídio sobre os elementos 

essenciais de posicionamento do paciente para 

procedimentos de radiologia. 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

O posicionamento adequado do 

paciente deve ser incluído na 

orientação dos enfermeiros que 

trabalham com radiologia, 

porque a segurança do paciente 

é o objetivo final em cuidar de 

todos os pacientes. 

 

Campbell, KL; Hud, LM; 

Adams S et al/ The American 

Journal of Medicine/ 2012/ IV 

 

Avaliar os resultados adversos após a 

administração de contraste em uma coorte de 

pacientes com doença falciforme. 

Estudo de coorte Eventos adversos relacionados ao 

contraste intravenoso ocorreram 

em pacientes com doença 

falciforme, a uma taxa 

semelhante à da população em 

geral. 

Brask KB; Birkelund RP/ 

Jornaul Radiology Nursing/ 

2014/V 

 

 

Investigar com a equipe a experiência de 

cuidado expressa durante o breve encontro 

com os pacientes em um departamento de 

diagnóstico por imagem. 

 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

e qualitativo. 

O cuidado compreende as fases 

preparatórias e até que a 

imagem seja encaminhada 

eletronicamente. 

 

 

Santosa AM; Martín JMA/ 

Radiología/ 2011/V 

 

 

Refletir sobre a demanda para a radiologia de 

emergência, que envolve mais de 50% da 

atividade global de serviços de radiologia. 

Revisão sistemática 

de estudos descritivos 

Os hospitais devem ter uma 

unidade de radiologia de 

emergência específica, equipada 

com meios para cumprir essa 

missão. 
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DISCUSSÃO 

A maior parte dos artigos selecionados foi localizada na SCOPUS, seguida da 

Web of Science, Medline e CINAHL. Percebeu-se uma distribuição crescente das 

publicações entre os anos de 2013 e 2014, provavelmente por ser um assunto que 

vem sendo amplamente discutido nos últimos anos.  

Em relação ao idioma em que os estudos foram publicados, prevaleceu o 

inglês e em relação à categoria profissional, a médica. Esses profissionais estão 

envolvidos em todo o percurso do exame de TC, que vai desde a 

indicação/solicitação, sua execução, até a emissão de laudos. As evidências 

encontradas foram, na sua maioria, classificadas com níveis 4 e 5; entende-se que 

há uma necessidade de melhorar os estudos. 

Os principais resultados foram organizados em três categorias, que serão 

descritas a seguir. A primeira tem a metade dos artigos inclusos: Otimização, 

monitoramento, qualidade e proteção em relação às doses de exposição à radiação. 

A outra metade dos estudos foi dividida igualmente nas seguintes categorias: 

Contraste utilizado na tomografia computadorizada, no que diz respeito a reações 

adversas e nefropatias; e Cuidados de enfermagem, gestão e casos específicos 

como a realização de exames em gestantes, pacientes com anemia falciforme e em 

uso de marcapassos.  

 

Otimização, monitoramento, qualidade e proteção em relação às doses de 

exposição à radiação  

Os estudos analisados permitiram constatar que, embora os grandes avanços 

da medicina baseada no diagnóstico por imagens tenham permitido a identificação 

com maior acurácia e o tratamento de doenças em sua fase inicial, observa-se., em 

contrapartida, a possibilidade de erros com consequências danosas para a vida do 

paciente. Estas podem estar relacionadas a falhas na interpretação de exames ou 

excesso de confiança na imagem, deixando-se de lado a clínica e a subjetividade do 

cliente. Estudo aponta que existe uma crescente evidência de maior risco de 

malignidade de órgãos sólidos e do sistema hemático com o aumento da exposição 

à radiação, mesmo em baixas doses, o que seria um aspecto negativo em relação 

ao rápido crescimento da utilização de tomografia computadorizada (32). 

Nesse contexto, também torna-se importante destacar que é comum a falta 

de segurança à radiação entre os profissionais que trabalham no ambiente 

hospitalar, seja por atos ou condições inseguras de trabalho. Os estudos existentes 

demonstraram uma falta de conhecimento sobre a dose, exposição e risco da 

radiação entre muitos profissionais da saúde(33).    
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Com essa realidade, os governos dos Estados Unidos da América e de outros 

países têm demonstrado uma vontade crescente de intervir nos cuidados de saúde 

nos últimos anos, particularmente quanto à segurança do paciente que recebe 

radiação durante a realização de exames como TC. Para tanto, fornecem normas 

regulamentadoras de segurança para a implementação de cuidados em saúde para 

os profissionais e instituições que trabalham com imagem (34). 

Com o uso dessas normas regulamentadoras, é possível implementar a 

estratégia de redução da dose de radiação, permitindo uma abordagem mais 

centrada no paciente. O registro desses níveis de doses de radiação em pacientes 

também permite que as instituições façam comparações detalhadas de seus níveis 

de dose de radiação, com intuito de determinar se elas estão mantendo a redução 

da dose na prática de acordo com as normas de segurança (35).  

A maioria dos protocolos requer doses mais baixas em comparação com a 

técnica em uso na prática, para a obtenção da qualidade da imagem suficiente para 

permitir um diagnóstico com precisão (36). 

Os fabricantes de tomógrafos, em resposta a questões de segurança, à 

crescente demanda pelo exame e preocupações médico-legais, desenvolveram 

múltiplas estratégias para diminuir a radiação por exame, tais como: protocolos 

padronizados, modulação automática de dose e algoritmos de reconstrução 

interativa. Radiologistas devem capacitar seus tecnólogos, técnicos de radiologia e 

biomédicos para se tornarem mais do que pressionadores de botões (37). 

Ainda nesse contexto, com o aumento da atenção da mídia para erros de 

realização de exames e o aumento da frequência de solicitação dos médicos desses 

exames para obter diagnósticos, tem-se observado um aumento na quantidade de 

publicações sugerindo estratégias de redução da dose de TC, as quais têm 

possibilitado na prática uma tendência de queda nas doses utilizadas. Porém, 

apesar de esses esforços terem sido utilizados em alguns países, eles podem não se 

aplicar a todos os pacientes que necessitam de exames de TC devido às suas mais 

variadas condições clínicas (38). 

Dessa forma, embora a redução de doses de radiação nos pacientes 

proporcione contribuições valiosas para a melhoria da qualidade do exame, alguns 

cuidados devem ser tomados para evitar sua má utilização pelos médicos, na 

tomada de decisões ao solicitar exames de imagem para os pacientes. Os 

profissionais de saúde devem ser cuidadosamente informados sobre o histórico 

desses usuários e ter domínio sobre a realização de procedimentos que utilizam tal 

tecnologia, antes da sua aplicação (35).  
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Reações adversas e nefropatias relacionadas ao contraste utilizado na 

tomografia computadorizada 

Atualmente, uma nova filosofia organizacional fundamentada na segurança do 

paciente tem envolvido as instituições de saúde em todo o mundo. Estudos 

analisados onde a segurança do paciente é aspecto decisivo na assistência à saúde 

tentam antecipar a ocorrência de erros antes que provoquem danos aos pacientes. 

(31). 

Nesse contexto, deve-se atentar para a incidência de reações adversas 

agudas aos agentes de contraste utilizados na TC, a qual é de aproximadamente 2 

a 3%, com contrastes de baixa osmolaridade. Os sintomas são diversos, variando 

de reações mais simples, como rubor, prurido, urticária e angioedema, até efeitos 

mais graves, reslacionados à hipotensão severa, perda de consciência, 

broncoespasmo e risco de morte por obstrução de vias aéreas (20).  

Uma pesquisa realizada na Alemanha, com 9.515 pacientes, demonstrou que 

as reações adversas medicamentosas foram relatadas por 70 pacientes (0,74%), 

incluindo reações de hipersensibilidade em 55 deles. Apenas 30 apresentaram 

reações imediatas e 40 tiveram as tardias. Reações adversas sérias foram 

identificadas em cinco pacientes (0,05%). Ainda nesse estudo, os pacientes com 

histórico de alergias pareciam estar em maior risco de apresentar reações adversas 

imediatas e tardias. Porém, o desconforto foi geralmente leve, relatado por 72% 

dos pacientes (39). 

Além disso, em outra pesquisa, a reação adversa, como náuseas e vômitos, 

foi apenas observada em um de 108 pacientes (0,93%) com o uso de contrastes de 

baixa osmolaridade, em comparação com um estudo prévio que estimava a 

ocorrência de 5,1% (21). 

Dessa forma, conforme os artigos analisados, alguns fatores podem ser 

considerados como preditores de reações adversas, quais sejam: histórico de 

alergia a agentes de contraste, urticária, história de alergia anterior a outras 

drogas, concentração do agente de contraste maior do que 70%, idade maior que 

50 anos, dose total agente de contraste maior do que 65 g. A utilização dessas 

informações pode facilitar encaminhamentos para uma melhor assistência 

proporcionada pela equipe multiprofissinal, bem como o acompanhamento de 

pacientes de alto risco por médicos radiologistas (20). 

No que diz respeito à nefropatia induzida por contraste (NIC), é uma potencial 

complicação da administração deste, por meio da via intravenosa. Na população em 

geral, a incidência de NIC é estimada entre 1 e 6%. No entanto, o risco pode ser 

maior, chegando a 50% em alguns subgrupos de pacientes, como os portadores de 

miastenia gravis (40).  
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Porém, alguns estudos demonstram que não há diferenças significativas na 

incidência de lesão aguda renal quando se utiliza uma dose baixa de contraste, uma 

vez que nenhum dos pacientes com disfunção renal precisou realizar diálise após o 

procedimento. Dessa forma, um protocolo que utilize baixas doses de contraste 

pode permitir realizar o exame nesta população sem grandes preocupações com a 

sua segurança. Portanto, deve-se levar em consideração que casos de disfunção 

renal aguda pela NIC são raros (21). 

Quanto à utilização de contraste no exame de TC, outro fator importante a ser 

discutido é o protocolo de proteção renal. As investigações analisadas não 

demostraram evidências de benefícios para a administração N-acetilcisteína aos 

pacientes submetidos a TC com contraste. No entanto, foi encontrada uma 

associação significativa entre o volume de fluidos intravenosos administrados e 

redução na nefropatia induzida por contraste (23).  

 

Cuidados de enfermagem e gestão de casos de exames em populações 

específicas como: gestantes, portadores de anemia falciforme, miastenia 

gravis e marcapassos  

A radiologia deixou de ser puramente uma especialidade de diagnóstico para 

a medicina invasiva, processual e curativa. Como resposta, o papel do enfermeiro 

em radiologia evoluiu. Hoje, o enfermeiro da radiologia é elemento integrante da 

assistência aos pacientes submetidos a procedimentos radiológicos (22).  

Nesse sentido, é fundamental que o enfermeiro tenha habilidades técnicas 

como: posicionamento seguro do paciente, habilidades de cuidados críticos, 

pensamento crítico e habilidades de avaliação clínica, manuseio de materiais e 

equipamentos, habilidades em situações de urgência e emergência e de cuidados 

ambulatoriais. Também são necessários recursos humanos adequados, educação 

permanente e indicadores de qualidade confiáveis para a avaliação da assistência 

(41,22). 

Nesse contexto, a Food and Drug Administration (FDA) vem exigindo uma 

melhor gestão e organização, onde as informações para o usuário sejam mais 

abrangentes, com um foco particular na garantia de qualidade. Institui ainda que as 

instalações de exames por imagem devem seguir as normas regulamentadoras 

para evitar eventos adversos e os riscos evitáveis. Destacou também três áreas de 

foco em segurança na tomografia computadorizada: erro médico, utilização correta 

de TC e otimização de dose (33). 

No que diz respeito aos exames de imagens em pacientes grávidas, exige 

familiaridade com tópicos importantes, tais como: risco de exposição à radiação 

para a mãe, o risco de exposição à radiação indireta para o feto, dosimetria fetal e 
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materna. A segurança na administração de contraste iodado durante a gravidez e 

lactação também é essencial. É fundamental entender que durante a gravidez dois 

indivíduos são expostos simultaneamente, e que a intensidade das consequências 

de exposição pode variar substancialmente entre os dois. O Colégio Americano de 

Radiologia e Congresso Americano de Obstetras e Ginecologistas concordam que o 

exame de imagem deve ser realizado depois do julgamento clínico de 

risco/benefício e o nível de radiação deve ser mantido tão baixo quanto 

razoavelmente realizável (27).  

No que se refere a pacientes com doença falciforme, os eventos adversos 

relacionados com contraste intravenoso podem ocorrer em uma taxa semelhante à 

da população em geral, sem aumento de NIC. Portanto, o diagnóstico por imagem 

pode ser realizado sem aumento de risco de complicação grave nesta população 

(29).   

Quanto aos pacientes portadores de gerenciamento do ritmo cardíaco, muitos 

foram submetidos a esse exame, não sendo constatados casos, na prática, de 

eventos adversos, nem descritos para as autoridades ou publicados em artigos, 

tornando a realização de TC segura para pacientes que portam estes dispositivos 

(42).  

Outro estudo demostrou que não há aumento imediato do risco de 

exacerbação da fraqueza miastênica com o uso de contraste de baixa osmolaridade, 

o que se opõe quando comparado com estudos anteriores que utilizaram meios de 

contraste iônicos e mostraram aumento da fraqueza entre 2,1 e 3,4% de pacientes. 

Logo, embora o estudo sugira que não há aumento do risco imediato de 

agravamento dos sintomas miastênicos nessa população, devem ser tomadas 

precauções na administração de meios de contraste em pacientes com Miastenia 

Gravis (40).  

 

CONCLUSÃO  

Este estudo permitiu sintetizar achados relacionados aos elementos essenciais 

para oferecer uma assistência segura aos pacientes submetidos à tomografia 

computadorizada, cujas evidências foram distribuídas em categorias, demonstrando 

seu impacto para a prática clínica.  

 A categoria “otimização, monitoramento, qualidade e proteção em relação às 

doses de exposição à radiação” demonstrou que as evidências para essa assistência 

partem da necessidade de minimizar a indicação de exames e exposição 

desnecessária à radiação, garantia da proteção radiológica para pacientes, 

profissionais e ambiente, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias de 

segurança, sem interferir na qualidade de imagem.  
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 No que diz respeito à categoria “reações adversas e nefropatias relacionadas 

ao contraste utilizado na tomografia computadorizada”, evidenciou a necessidade 

do uso de protocolos com realização de exames de TC com baixas doses de 

radiação, em contrapartida, identificaram-se lacunas relacionadas à carência de 

estudos que explorem os preditores significativos de avaliação de riscos para 

ocorrência de uma reação adversa aguda relacionados à administração e 

concentração do contraste.  

 Por sua vez, a categoria “cuidados de enfermagem e gestão de casos de 

exames em populações específicas como: gestantes, portadores de anemia 

falciforme, miastenia gravis e marcapassos” evidenciou a necessidade de mudanças 

nos serviços de tomografia, por meio da implementação de indicadores para avaliar 

a qualidade da assistência e o desenvolvimento de iniciativas educacionais que 

estabeleçam programas que não só organizem o serviço, mas também qualifiquem 

profissionais por meio de processos de educação permanente na área da radiologia. 

Por fim, ao identificar os elementos essenciais para oferecer uma assistência 

segura aos pacientes submetidos ao exame de tomografia computadorizada, 

baseada nas melhores evidências científicas, o estudo poderá contribuir como 

subsídio teórico para a formulação de protocolos assistenciais para pacientes 

atendidos em serviços de tomografia computadorizada. 
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5.2 ARTIGO 2 

 

Protocolo de assistência multiprofissional para pacientes atendidos em 

serviço de tomografia computadorizada: validação de conteúdo 

 

Késsya Dantas Diniz1 

Richardson Augusto Rosendo da Silva2 

 

RESUMO  

Objetivo: Verificar a validade de conteúdo de um protocolo de assistência 

multiprofissional para pacientes atendidos em serviço de tomografia 

computadorizada. Método: Pesquisa metodológica utilizando a Técnica Delphi, 

realizada com 54 especialistas, no período de janeiro a março de 2016. Com base 

em uma revisão integrativa anterior, produziu-se um protocolo com um conjunto de 

itens permeados transversalmente pelas categorias encontradas. Essa proposta foi 

submetida aos especialistas, que foram selecionados de forma intencional por meio 

da Plataforma Lattes, atendendo a determinados critérios de inclusão e exclusão. A 

incumbência era de avaliar os itens do protocolo. Para a análise dos dados optou-se 

pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e o Índice de Fidedignidade (IRA) e, 

para a confiabilidade dos dados, adotou-se o alfa de Cronbach. Resultados: Os 

itens do protocolo atingiram o IVC de 0,924. Além disso, a confiabilidade dos 

dados, por meio do alfa de Cronbach, obteve 0,981 na sua avaliação geral, indicado 

como satisfatório. Os itens que necessitaram readequações foram: renda familiar, 

http://acr.sagepub.com/search?author1=Marc+D.+H%C3%A4ussler&sortspec=date&submit=Submit
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ocupação e, no quesito para o caso de o exame ser com contraste, ter que explicar 

ao paciente que irá ficar em observação por, no mínimo, 30 minutos. Conclusão: 

O conteúdo inicial foi considerado satisfatório entre os especialistas, o que significa 

que o instrumento possibilita medir o que se propõe.  

Descritores: Enfermagem; Diagnóstico por Imagem; Segurança do paciente; 

Estudos de Validação; Protocolos. 
 

INTRODUÇÃO 

A crescente inovação científica e tecnológica aplicada à área da saúde traz 

uma série de novas perspectivas e desafios para os profissionais que atuam nesse 

segmento, principalmente no campo da radiologia. Os serviços de radiologia 

compreendem três áreas de atuação: radiodiagnóstico, radioterapia e medicina 

nuclear(1). 

Nos últimos 30 anos, a radiologia tem avançado positivamente, se 

comparada aos demais setores da saúde. E uma das grandes necessidades 

implicada ao campo é a inserção do enfermeiro de forma ativa no processo de 

trabalho. Atualmente, o enfermeiro qualificado é um profissional indispensável, 

dentro de uma equipe multiprofissional, no cuidado dos indivíduos submetidos a 

procedimentos com radiação ionizante(2). 

A atuação da equipe multiprofissional nos Centros de Diagnóstico por 

Imagem (CDI) dentro das instituições hospitalares ou ambulatoriais de atenção à 

saúde requer uma profunda integração com as diversas áreas assistenciais, 

técnicas e administrativas para a realização do atendimento seguro, humano, e que 

seja bem-sucedido para o paciente. Para tal, o enfermeiro pode utilizar ferramentas 

no processo de cuidar, como as novas tendências tecnológicas e sistemáticas, por 

exemplo, os protocolos assistenciais(3).   

Os protocolos assistenciais são produtos com evidência científica que 

fundamenta a decisão clínica de qualquer profissional. A prática baseada em 

evidências não conta com a intuição, observações sistematizadas ou princípios 

patológicos. Ela enfatiza o uso de pesquisas para guiar tomadas de decisão(4,5).   

Assim, o protocolo baseado em evidências, pode ser entendido como 

método, técnica e instrumento que pode constituir um momento rico, no qual se 
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estabelecem o movimento das relações, o vínculo e o acolhimento, favorecendo 

atender o indivíduo na sua integralidade, além de uma ferramenta que pode 

complementar com qualidade o processo de enfermagem e da equipe 

multiprofissional, incluindo a proteção contra o risco de eventos adversos relativos 

à prática profissional e à redução de custos(6). 

Diante disso, a justificativa do estudo pauta-se na necessidade de 

dimensionar os saberes científicos e práticos no campo da imaginologia, para que 

se possa otimizar o tempo, prevenir erros e proporcionar a interação entre os 

profissionais, para a resolutividade de tal problema. Acredita-se que a relevância do 

estudo se pauta em projetar novas tendências, como evidências científicas para a 

tomada de decisão clínica, e fundamentar o construto da Enfermagem, como 

ciência no campo da radiologia.  

Emergiu o seguinte questionamento: Quais as evidências de validação de 

conteúdo do protocolo de assistência para pacientes atendidos em serviço de 

tomografia computadorizada mediante o julgamento de especialistas na área? Em 

face disso, o estudo teve como objetivo verificar a validade de conteúdo de um 

protocolo de assistência multiprofissional para pacientes atendidos em serviço de 

tomografia computadorizada. 

 

MÉTODO 

Caracteriza-se por ser um estudo metodológico, de validação de conteúdo 

por meio da submissão do protocolo a especialistas, através da Técnica Delphi. 

Com base em uma revisão integrativa anterior, produziu-se um protocolo com um 

conjunto de itens permeados transversalmente pelas categorias encontradas. Essa 

proposta foi submetida aos especialistas. A população se compôs de especialistas 

de pesquisa selecionados por meio da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Para tanto, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: Doutores e 

demais pesquisadores que tenham nas informações pessoais: formação 
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acadêmica/titulação, área de atuação; Informações sobre produções bibliográficas: 

artigos publicados, trabalhos em eventos, outras produções bibliográficas no 

assunto de exames de imagem/Tomografia computadorizada ou que exerçam suas 

atividades de docência e/ou assistência nessa área, com no mínimo de um ano de 

experiência, que tenham o currículo atualizado nos últimos 60 meses, que tenham 

produções bibliográficas nesta área no período de produção: a partir do ano de 

2010. O único critério de exclusão adotado foi informar no Currículo Lattes apenas 

o Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação sobre a temática.  

Foram encontrados 3.327, selecionados 120 profissionais que atenderam a 

tais critérios e, para calcular a amostra, utilizou-se a fórmula não probabilística, 

totalizando 54 especialistas, dentre médicos, enfermeiros, dentistas, físico, 

biomédicos e tecnólogos em radiologia. O convite foi enviado por via eletrônica, e-

mail, e continha informações como objetivo, relevância, finalidade, e com o link da 

pesquisa por meio do Google Docs <docs.google.com> e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso aceitassem em participar do 

estudo, sendo necessária a assinatura digital.  

 Para atingir o número da amostra, foi necessário o reenvio de alguns 

convites. Após o aceite, os especialistas tinham um tempo de 30 dias para realizar 

a devolução de tal instrumento, o período foi de janeiro a março de 2016. Em 

seguida encaminhou-se aos mesmos o instrumento que continha os dados 

sociodemográficos e profissionais, como também as quatro categorias e 77 itens, 

os quais foram dispostos para serem avaliados em “discordo plenamente”, 

“discordo parcialmente”, “não concordo, nem discordo”, “concordo parcialmente” e 

“concordo plenamente”. Além disso, sugestões também puderam ser feitas a fim de 

que os itens fossem melhorados para a segunda rodada da pesquisa.  

Logo em seguida avaliou-se a questão geral do instrumento com base em 

alguns critérios: organização, objetividade, clareza, precisão, credibilidade, 

adequação, facilidade de leitura e compreensão do conteúdo. Assim, os dados 

coletados foram organizados em planilhas utilizando o Excel 2013 e exportados 
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para o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Para o 

tratamento dos dados utilizou-se a estatística descritiva e inferencial, por meio das 

frequências relativas e absolutas.  

Para a análise da primeira etapa de validação formam mantidos no protocolo 

os itens que, no Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e no Índice de Fidedignidade 

(reliability) ou concordância interavaliadores (IRA), obtiveram o valor igual ou 

superior a 0,80. Por fim, utilizou-se o alfa de Cronbach, que corresponde à 

consistência dos dados apontada pelos juízes, adotando-se como satisfatórios 

valores acima de 0,80(7-8).  

A pesquisa obteve certificação do Comité de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, pelo CAAE nº. 

41872215.7.0000.5537, respeitando-se assim as normas nacionais no que se 

refere à pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução nº 466/2012.  

 

Resultados  

 Foi obtido retorno de 54 especialistas, sendo 59,26% do sexo masculino, 

com idade mínima de 21 anos e máxima de 62 anos, média de 39,13 anos, e na 

maioria casados (74,07%). Com relação à formação profissional, 38,89% eram 

médicos; 27,78%, tecnológos em radiologia; 12,96%, enfermeiros; 11,11% 

biomédicos, entre outras citações com percentuais inferiores a 10%. 

As principais regiões em que os especialistas trabalhavam eram: a Região 

Sudeste (48,15%), Região Nordeste (38,89%) e Região Sul (12,96%), sendo 

55,56% de instituições de ensino e 44,44% de instituições de assistência. No que 

tange à formação, 98,15% possuíam graduação; 81,48%, especialização; e pós-

graduação, 62,96%. Quando questionados sobre o motivo que levou a 

estudar/trabalhar/pesquisar sobre exame por imagem/TC, 53,7% responderam que 

foi por afinidade, seguidos de 31,5% por motivo de especialização. O tempo médio 

de experiência com exames de imagem foi de 11,76 anos (desvio padrão de 9,26), 
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no campo da tomografia computadorizada foi de 9,72 anos (desvio padrão de 

7,76).  

Quanto à forma de preparação para assistir pessoas durante a realização de 

tomografia computadorizada, teve-se como principais resultados: especialização 

(42,59%), na prática (35,19%), atualização (24,07%), capacitação (24,07%), 

mestrado (1,85%) e doutorado (1,85%).  

 Em relação à concordância dos especialistas quanto aos itens do 

instrumento, o IVC foi de 0,924, o que significa que o conteúdo do instrumento 

possibilita medir o que se propõe. Entretanto, definindo ponto de corte de 0,80, 

alguns itens não conseguiram atingir o valor, ficando abaixo, classificados como 

inadequados, sendo: renda familiar (HP10), ocupação (HP 11) e, no quesito para o 

caso de o exame ser com contraste, ter que explicar ao paciente que irá ficar em 

observação por, no mínimo, 30 minutos (CAPE 4), conforme revela a Tabela 1. 

  

Tabela 1 - Concordância dos especialistas em relação aos itens e dimensões do Protocolo 

assistencial para pacientes atendidos em serviço de tomografia computadorizada, a partir 
dos índices de IVC, IRA, Natal/RN, 2016 

Item IVC do item IVC do domínio IRA 

HP1 0,963 

0,901 0,923 

HP2 0,963 

HP3 0,963 

HP4 0,963 

HP5 0,907 

HP6 0,907 

HP7 0,907 

HP8 0,907 

HP9 0,907 

HP10 0,481 

HP11 0,481 

HP12 0,944 

HP13 0,944 

HP14 0,815 

HP15 0,981 

HP16 0,981 

HP17 0,981 

HP18 0,981 

HP19 0,852 

HP20 0,981 

HP21 0,981 

HP22 0,981 

HP23 0,926 

HP24 0,907 

HP25 0,852 

HP26 0,963 

CAE1 0,944 0,947 1,000 
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Item IVC do item IVC do domínio IRA 

CAE2 0,944 

CAE3 0,926 

CAE4 0,963 

CAE5 0,963 

CAE6 0,870 

CAE7 0,963 

CAE8 1,000 

CAE9 0,963 

CAE10 0,944 

CAE11 0,963 

CAE12 0,944 

CAE13 0,907 

CAE14 0,926 

CAE15 0,963 

CAE16 0,963 

CDE1 0,944 

0,933 1,000 

CDE2 0,870 

CDE3 0,926 

CDE4 0,963 

CDE5 0,963 

CDE6 0,963 

CDE7 0,926 

CDE8 0,926 

CDE9 0,944 

CDE10 0,926 

CDE11 0,944 

CDE12 0,944 

CDE13 0,907 

CDE14 0,907 

CDE15 0,907 

CDE16 0,944 

CDE17 0,944 

CDE18 0,926 

CDE19 0,926 

CDE20 0,907 

CDE21 0,907 

CDE22 0,907 

CDE23 0,944 

CDE24 0,981 

CDE25 0,962 

CAPE1 0,926 

0,928 0,900 

CAPE2 0,907 

CAPE3 0,907 

CAPE4 0,778 

CAPE5 0,981 

CAPE6 0,926 

CAPE7 0,944 

CAPE8 0,981 

CAPE9 0,963 

CAPE10 0,963 

IVC do instrumento 0,924 

Nota: HP- Histórico do paciente; CAE: Cuidados antes da realização do exame; CDE: 
cuidados durante a realização dos exames; CAPE: cuidados após a realização dos exames.  

 

Em seguida, por meio do Cronbach's Alpha, testou-se a confiabilidade dos 

dados, sendo observado que todos os domínios avaliados pelos juízes obtiveram 
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um alfa oscilando acima de 0,80. Portanto, a consistência dos dados é classificada 

como satisfatória, como apresentado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Confiabilidade dos dados em relação aos itens e dimensões do Protocolo 
assistencial para pacientes atendidos em serviço de tomografia computadorizada, Natal/RN, 
2016 

Dimensões Alpha de Cronbach 

Avaliação geral 0,977 

Histórico do paciente 0,965 

Cuidados antes da realização do exame 0,858 

Cuidados durante realização do exame 0,961 

Cuidados após realização do exame 0,814 

Itens Alpha de Cronbach 

Utilidade / pertinência 0,848 

Consistência 0,836 

Clareza 0,840 

Objetividade 0,843 

Simplicidade 0,841 

Exequível 0,866 

Atualização 0,850 

Precisão 0,878 

Sequência instrucional dos tópicos 0,840 

Avaliação geral 0,836 

Instrumento de pesquisa geral 0,861 

 

Logo em seguida avaliaram-se, por meio das medidas de tendência central, 

alguns aspectos no protocolo, como utilidade/pertinência, exequível, consistência, 

sequência instrucional dos tópicos, clareza, atualização, objetividade, simplicidade e 

precisão. Assim, a Tabela 3 revela que, de modo geral, o instrumento apresentou 

uma avaliação média de 9,11 com desvio padrão de 0,86. 

 

Tabela 3 - Estatística descritiva da avaliação sobre diversos aspectos do Protocolo 
assistencial para pacientes atendidos em serviço de tomografia computadorizada, Natal/RN, 
2016 

 Dimensões Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média 
Desvio-

padrão 
CV 

Utilidade / 

pertinência 
6,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,52 0,84 8,83 

Consistência 6,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,39 0,86 9,12 

Clareza 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,33 0,85 9,07 

Objetividade 6,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,31 0,95 10,18 

Simplicidade 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,22 1,09 11,85 

Exequível 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,41 1,12 11,95 

Atualização 6,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,33 0,99 10,61 

Precisão 3,00 10,00 7,00 9,00 10,00 8,17 1,88 23,03 
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Sequência 

instrucional 

dos tópicos 

6,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,39 0,86 9,12 

Avaliação 

geral 
5,00 10,00 9,00 9,00 10,00 9,11 0,86 9,46 

 

Por fim, elencou-se a forma de apresentação do protocolo: que o Protocolo 

impresso/eletrônico (62,96%) é a principal forma de apresentação do protocolo, 

seguido de somente impresso (20,37%) e eletrônico (16,67%). 

 

DISCUSSÃO 

A assistência em saúde deve ser pautada em um suporte teórico, sem isso, 

impera exercício profissional imperito, negligente, imprudente, podendo ocasionar 

danos a tal clientela. Por isso, novas ferramentas devem fazer parte da assistência, 

a elaboração de protocolos assistenciais, seja no âmbito da enfermagem ou no 

campo multiprofissional(9).  

Os protocolos proporcionam maior segurança aos usuários, reeducação das 

variabilidades das ações de cuidado, melhora na qualificação profissional para a 

tomada decisão e, além disso, facilitam o desenvolvimento dos indicadores de 

processo e de resultados, a disseminação do conhecimento, e a comunicação 

profissional(10). No entanto, o uso de protocolos não anula a autonomia profissional, 

apenas orienta e direciona tais ações e intervenções clínicas(11).    

O predomínio de especialistas foi de médicos e, em segundo, técnicos em 

radiologia. Esse destaque volta-se a que a radiologia é uma especialidade da 

medicina, e que poucas profissões estão inseridas nesse campo(12). O Ministério da 

Saúde (MS) do Brasil pontua que existam 9. 672 médicos com especialidade em 

radiologia e diagnóstico por imagem, e a região com maior concentração é a 

Sudeste (3,5%)(13). O que pode justificar o maior número de especialistas dessa 

região, corroborando com os dados deste estudo. 

No que tange às sugestões frente aos itens dos domínios, foram implicados 

apenas os quesitos renda familiar (HP10), ocupação (HP 11), e, no caso de o 

exame ser com contraste, ter que explicar ao paciente que irá ficar em observação 
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por, no mínimo, 30 minutos (CAPE 4). As sugestões foram acatadas, os itens renda 

familiar e ocupação foram retirados e o tempo de espera foi reduzido para 20 

minutos.  Nesse quesito é valido destacar que tal ação é relevante para o paciente, 

pois tem como propósito avaliar hipersensibilidade ao composto, uma vez que a 

maior parte das reações adversas é imediata (9).  

As reações de contraste ocorrem entre 0,2 e 12,7% em âmbito mundial. No 

entanto, no Brasil, não existem publicações que indiquem a frequência dessas 

reações nos serviços de radiologia brasileiros(14-15). Dentre os sinais e sintomas, 

podem incluir sensação de calor, náuseas e vômitos, arritmia cardíaca, hipertensão, 

insuficiência renal, convulsões, entre outros. Quanto ao grau de severidade, as 

reações são classificadas como leves, quando nenhuma terapia é necessária, 

cedendo espontaneamente; moderadas, quando a reação regride mediante 

intervenção medicamentosa, não necessitando hospitalização; e graves, quando 

requerem medidas de suporte à vida e internação hospitalar(16).  

De acordo com os especialistas, alguns itens ficaram repetidos, havendo, em 

alguns casos, uma similaridade nas perguntas; e, como há muitos itens, isso pode 

ficar desgastante para os profissionais envolvidos. Foi sugerida uma versão mais 

resumida do mesmo para melhor aplicação prática. Dessa forma, os itens foram 

reavaliados, reagrupados, diminuindo assim o número total de itens. 

Torna-se relevante a assistência multiprofissional. Pesquisa aponta que tal 

abordagem proporciona decisão clínica equilibrada pautada na evidência científica. 

O trabalho multiprofissional é necessário desde o primeiro contato com o paciente, 

na avaliação inicial. É importante estabelecer o possível diagnóstico multiaxial, a 

lista de problemas e as metas do exame. Ainda assim, cabe ressaltar que qualquer 

plano de abordagem multidimensional deve ser baseado em intervenções 

embasadas na definição dos problemas e dos objetivos a serem alcançados(17).  

A presença de uma equipe qualificada é fundamental para a realização dos 

exames radiológicos, desde a administração dos meios de contrastes, bem como a 

prevenção e tratamento de possíveis complicações. Para isso, é preciso que estes 
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profissionais estejam preparados e qualificados para tal função, que envolve 

inúmeras responsabilidades, como, por exemplo, redobrar o cuidado em situações 

específicas (18). 

O Protocolo foi avaliado como bem elaborado, porém foi sugerido um 

treinamento, uma vez que o trabalho em um serviço de diagnóstico por imagem 

necessita de uma equipe multiprofissional e que envolve múltiplos saberes(19).  

Inserido nesse contexto, as competências do enfermeiro em radioterapia, 

medicina nuclear e serviços por imagem foram estabelecidos pela Resolução COFEN 

nº 211/98, que destaca, entre outras funções do enfermeiro: planejar, organizar, 

supervisionar, executar e 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; registrar informações e dados estatísticos, 

ressaltando os indicadores de desempenho, interpretando e otimizando a utilização 

dos mesmos; e manter atualização técnica e científica de manuseio dos 

equipamentos de radioproteção, 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 material(20). 

De uma forma geral, o protocolo foi analisado pelos especialistas como 

muito bem estruturado, coeso, claro e de grande valia para a assistência aos 

pacientes. A implantação definitiva trará benefícios para o serviço, uma vez que 

favorecerá uma assistência de qualidade aos pacientes e otimização do tempo, tão 

necessário devido ao alto fluxo diariamente. Como sugestão, um treinamento da 

equipe de assistência que ressalte a importância de um bom protocolo, tanto para a 

interpretação dos exames quanto para a segurança dos pacientes. 

Nesse contexto, o conteúdo do protocolo foi validado, representando base de 

consenso inicial para a aplicação multiprofissional para pacientes em serviços de 

tomografia computadorizada. 
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CONCLUSÃO  

Os dados apresentados conseguiram verificar a validade de conteúdo do 

protocolo de assistência para pacientes atendidos no serviço de tomografia 

computadorizada. Pois o IVC, IRA, foram satisfatórios. E que a confiabilidade dos 

itens e dimensões reafirma tais dados, por meio do Alfa de Cronbach.   

As contribuições dos especialistas permitiram melhorar/otimizar o protocolo 

proposto e o conteúdo foi validado. É valido destacar que essa etapa é a fase inicial 

do processo de validação, por isso, torna-se necessário dar seguimento a outra 

etapa para a validação de conteúdo, ressubmetendo aos especialistas. A 

implantação deste protocolo no campo prático fundamenta uma assistência clínica 

multidisciplinar, proporcionando uma avaliação multidimensional da condição de 

saúde, prevenindo erros e proporcionando maior segurança a tal clientela.  

Para a equipe, o protocolo corrobora com a uniformização de uma linguagem 

científica, ampliando as práticas da sistematização da assistência ao paciente, 

colocando o profissional com autonomia e sensibilizando o pensamento crítico, nos 

mais diversos campos.   
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Descrição dos códigos 

Item Descrição 

HP1 Nome 

HP2 Número do cartão do SUS 

HP3 Número do prontuário 

HP4 Número de protocolo de entrada 

HP5 Idade 

HP6 Sexo 

HP7 Endereço 

HP8 Estado Civil 

HP9 Nível instrução 

HP10 Profissão ocupação 

HP11 Renda familiar 

HP12 Peso em kg 

HP13 Altura em metros 

HP14 Tempo de jejum - quantas horas? 

HP15 Alergia a medicamento ou alimento 

HP16 Uso de medicamento 

HP17 Etilismo 

HP18 Tabagismo 

HP19 
Exames anteriores (realização/resultados) - Raio-x, Ultrassonografia; TC, Ressonância 
Magnética; outros (descrever quando e por quê) 

HP20 Exames anteriores com administração de contraste - Sim ou não 

HP21 Apresentou reações adversas ao contraste - Sim ou não. Quais? 

HP22 
Doenças pregressas - HAS, DM, Cardiopatias, Nefropatias, neoplasias, doenças autoimunes, 
outras. 

HP23 
Medicamentos relacionados ao tratamento de doenças: Ausente, presente; quais?  Outros 
(descrever). 

HP24 Tratamentos anteriores - Radioterapia, Quimioterapia, outros (descrever) 

HP25 Tratamento cirúrgico anterior? Qual? Quando? Tipo de cirurgias e tempo em anos 

HP26 Sinais/sintomas atuais - Qual? Quando? Localização e principais características. 

CAE1 Orientação médica exame 

CAE2 Confirmar dados paciente. 

CAE3 Troca de roupa 

CAE4 Retirar adornos. 

CAE5 Explicar ao paciente sobre realização de exame. 

CAE6 Explicar ao paciente sobre os possíveis eventos adversos devido ao uso do contraste. 

CAE7 Oral: Orientar o paciente sobre a “forma” como ingerir a solução com o contraste na mesa. 

CAE8 
Oral: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o 
tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CAE9 Venoso: Testar a permeabilidade do acesso com SF0,9% conforme o protocolo da instituição. 

CAE1
0 

Venoso: Orientar o paciente/acompanhante sobre as sensações que poderá sentir durante a 
administração do contraste. 

CAE1
1 

Venoso: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com 
o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração) 

CAE1
2 

Venoso: Orientar sobre possíveis sinais e sintomas durante a administração do contraste por 
via venosa. 

CAE 
13 

Venoso: Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CAE1
4 

Retal: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o 
tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 
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Descrição dos códigos 

Item Descrição 

CAE1
5 

Retal: Orientar o paciente sobre o procedimento que a ser realizado para a administração do 
contraste retal (sonda retal). 

CAE1
6 

Registrar todos os procedimentos: Registrar todos os procedimentos // No caso de pacientes 
externos, realizar registro no “processo” do paciente. 

CDE1 
Receber o paciente na porta da sala de exame: Confirmar o paciente na sala de exame através do 
nome e sobrenome, tipo de exame. 

CDE2 
Posicionar o paciente na mesa do exame: De acordo com o tipo de exame sob a orientação/ 
supervisão do técnico de radiologia/biomédico. 

CDE3 
Se o exame NÃO for com contraste: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua 
colaboração de acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE4 
Se o exame for com contraste: Explicar ao paciente sobre as possíveis sensações devido à 
administração do contraste. 

CDE5 ORAL: Orientar o paciente sobre a “forma” como ingerir a solução com o contraste na mesa 

CDE6 
ORAL: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo de 
exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE7 VENOSO: Testar a permeabilidade do acesso com SF0,9% conforme o protocolo da instituição. 

CDE8 
VENOSO: Instalar “linha” de acesso do “kit” da bomba injetora de contraste, de acordo com protocolo 
da instituição. 

CDE9 
VENOSO: Orientar o paciente/acompanhante sobre as sensações que poderá sentir durante a 
administração do contraste. 

CDE1
0 

VENOSO: Acompanhar teste (com SF0,9%) da bomba injetora, de acordo com a orientação do 
técnico de radiologia/biomédico, observar sinais de extravasamento, perda de acesso, referência de 
dor pelo paciente. 

CDE1
1 

VENOSO: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 
de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE1
2 

VENOSO: Orientar sobre possíveis sinais e sintomas durante a administração do contraste por via 
venosa. 

CDE1
3 

VENOSO: Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

CDE1
4 

VENOSO: Ao término do exame, conversar com o paciente, retirar, cuidadosamente, o paciente da 
mesa de exame. 

CDE1
5 

VENOSO: Observar possíveis sinais e sintomas de reações adversas imediatas. 

CDE1
6 

VENOSO: Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CDE1
7 

RETAL: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo com o tipo 
de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE1
8 

RETAL: Orientar o paciente sobre o procedimento que a ser realizado para a administração do 
contraste retal (sonda retal). 

CDE1

9 
RETAL: Realizar administração do contraste retal conforme o protocolo da instituição. 

CDE2
0 

RETAL: Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

CDE2
1 

RETAL: Ao término do exame, conversar com o paciente, retirar, cuidadosamente, a sonda retal e o 
paciente da mesa de exame. 

CDE2
2 

RETAL: Observar possíveis sinais e sintomas de reações adversas imediatas. 

CDE2
3 

RETAL: Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CDE2
4 

Em caso de reação adversa (leve, moderada ou grave): Atuar conforme o protocolo da instituição. 

CDE2
5 

Registrar todos os procedimentos: No caso de pacientes hospitalizados, realizar registro no 
prontuário. // No caso de pacientes externos, realizar registro no “processo” do paciente. 

CAPE
1 

Receber o paciente na porta da sala de recuperação: Confirmar o paciente na sala de exame através 
do nome e sobrenome, tipo de exame. 

CAPE
2 

Se o exame NÃO for com contraste: Explicar para o paciente trocar a roupa (caso tenha colocado a 
roupa do hospital). 

CAPE
3 

Se o exame NÃO for com contraste: se dirigir a recepção para orientações sobre o resultado (laudo) 
do exame. 

CAPE
4 

Se o exame for com contraste (I): Explicar ao paciente que irá ficar em observação, por no mínimo, 
30 minutos. 

CAPE
5 

Se o exame for com contraste (II): Orientar ao paciente comunicar qualquer sinal ou sintoma que 
possa vir a sentir. 

CAPE
6 

Em caso de reação adversa (leve, moderada, grave): Atuar conforme o protocolo da instituição. 

CAPE
7 

Registrar todos os procedimentos (I): No caso de pacientes hospitalizados, realizar registro no 
prontuário.// No caso de pacientes externos, realizar registro no “processo” do paciente. 
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Descrição dos códigos 

Item Descrição 

CAPE
8 

Liberação do paciente (I): Retirar acesso venoso do paciente (caso não vá mais utilizá-lo). 

CAPE
9 

Liberação do paciente: Explicar para o paciente trocar a roupa (caso tenha colocado a roupa do 
hospital). 

CAPE1

0 
Liberação do paciente:  Se dirigir à recepção para orientações sobre o resultado (laudo) do exame. 

 

5.3 ARTIGO 3 

 

Critérios de avaliação e composição de um Protocolo em serviços de tomografia 

computadorizada 

Késsya Dantas Diniz
1 

Richardson Augusto Rosendo da Silva
2 

 

Descritores: Tomografia; Protocolos; Estudos de validação. 

Descriptors:Tomography; Protocols; Validation studies  

Descriptores: Tomografía; Protocolos; Estudios de validación. 

 

Resumo  

Objetivo: Analisar os critérios de avaliação e a composição, na validação de um 

Protocolo multiprofissional para pacientes atendidos em serviço de tomografia 

computadorizada. Método: Trata-se de uma pesquisa metodológica, estruturada nas 

seguintes etapas: elaboração do protocolo, com base em uma revisão integrativa 

anterior, com um conjunto de itens permeados transversalmente pelas categorias 

encontradas; validação de conteúdo por meio da técnica Delphi, por meio de duas 

rodadas de submissões a especialistas. Os dados foram analisados com base no Índice 

de Validade de Conteúdo (CVI) e no Índice de Fidedignidade (IRA), considerando 

valores acima de 0,80 como ideais. Para verificar a confiabilidade dos dados, aplicou-se 

o alfa de Cronbach. Resultados: Observou-se que, na Delphi 2, os domínios obtiveram 

melhor avaliação quanto à utilidade/pertinência, consistência, clareza, atualização, 
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precisão, sequência instrucional dos tópicos e na avaliação geral. Conclusão: A 

composição do protocolo é aceitável porque os critérios de avaliação pelos especialistas 

foram satisfatórios. Assim, alcançou-se a validade do protocolo em seu conteúdo. 

 

Introdução 

O processo de trabalho configura-se como a transformação de um objeto em um 

determinado produto, tudo isso realizado a partir da intervenção do homem. Assim, o 

trabalho é algo que o ser humano faz intencionalmente e consciente. Essa prática é 

norteada por modelos assistenciais que são definidos como um modo de combinar as 

tecnologias materiais e não materiais utilizadas nos serviços de saúde, visando ao 

enfrentamento e das adversidades do meio, seja no campo individual como coletivo
(1)

.  

Essa prática pode ser observada no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), 

que oferece diversos serviços, como radiologia convencional; tomografia 

computadorizada; ultrassonografia; hemodinâmica e ressonância magnética. Este 

serviço é considerado uma área vital na dinâmica de funcionamento hospitalar, pois 

possui um desenvolvimento técnico científico de última geração que permite a 

eficiência no processo de diagnóstico clínico ou cirúrgico das afecções, com 

consequências direta na seleção do tipo de tratamento para os pacientes
(2)

. 

Diante disso, o enfermeiro é parte integrante da equipe multiprofissional, junto 

com o médico radiologista, o técnico de radiologia, o técnico de enfermagem, os 

biomédicos e demais profissionais da parte administrativa e de apoio. Esses 

profissionais devem ser preparados cientificamente para atender às necessidades dos 

pacientes em cada modalidade de exames, incluindo a tomografia computadorizada 

(TC), que é amplamente utilizada para fins diagnósticos
(3)

.  

Para uma assistência adequada na realização de tal exame, é necessária uma 

abordagem que contemple todos os aspectos e necessidades da condição de saúde de tal 
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clientela. Para tanto, novas ferramentas precisam ser incorporadas, para que se realizem 

exames com qualidade, minimizando custos e reduzindo a quantidade de radiação para 

o paciente, o profissional e o meio ambiente
(3-4)

.   

Assim, dentre as diversas ferramentas que podem ser usadas para obter tal meta, 

tem-se os protocolos de âmbito multiprofissional, pois analisam, direcionam e orientam 

sobre tais problemas de saúde de modo multidimensional. Além disso, representam, 

nessa perspectiva, a aplicação de um tipo de tecnologia leve-dura direcionada para o 

cuidado em saúde; devendo ser desenvolvidos de maneira sistemática e integrada, 

contribuindo para a tomada de decisão eficaz e eficiente. Tais ferramentas tecnológicas 

constam de um saber-fazer diferenciado, considerando, além da condição clínica do 

cliente, seu desejo/necessidade, para proceder à tomada de decisão baseada em 

raciocínio e julgamento clínico e ético
(4)

. 

Além disso, tais ferramentas possibilitam a informação documentada de forma 

rápida, que pode facilitar a realização de análises de pesquisas e, consequentemente, 

mudar, ou melhor, direcionar os rumos para determinas decisões. E, assim, analisar a 

efetividade de determinada terapêutica, para que se possa realinhar as práticas 

assistenciais de forma rápida e científica, baseada na melhor evidência
(5)

.  

Diante disso, justifica-se o desenvolvimento do estudo, decorrente da incipiência 

de material do campo prático neste âmbito da radiologia que faça uma abordagem 

multiprofissional a tal clientela. Acredita-se que a validação de um protocolo poderá 

possibilitar ao paciente e à equipe multiprofissional a realização da Tomografia 

Computadorizada de forma segura, com o mínimo de risco, atentando para fatores que 

podem levar a reações adversas, ajudar na orientação para o uso ou não do contraste e 

garantir uma exposição mínima à radiação. 
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O estudo teve como objetivo analisar os critérios de avaliação e a composição, 

na validação de um Protocolo multiprofissional para pacientes atendidos em serviço de 

tomografia computadorizada. 

 

Método 

Trata-se de um estudo metodológico, com a construção de um protocolo baseado 

em uma revisão integrativa anterior, com um conjunto de itens permeados 

transversalmente pelas categorias encontradas; validação de conteúdo por meio da 

técnica Delphi, com duas rodadas.de duas submissões a especialistas. A população foi 

composta por especialistas de pesquisa selecionados por meio da Plataforma Lattes do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Para tanto, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: Doutores e demais 

pesquisadores que tenham nas informações pessoais: formação acadêmica/titulação, 

área de atuação; Informações sobre produções bibliográficas: artigos publicados, 

trabalhos em eventos, outras produções bibliográficas no assunto de exames de 

imagem/tomografia computadorizada ou que exerçam suas atividades de docência e/ou 

assistência nessa área, com no mínimo de um ano de experiência, que tenham o 

currículo atualizado nos últimos 60 meses, que tenham produções bibliográficas nesta 

área no período de produção: a partir do ano de 2010. Como critério de exclusão: 

informar no Currículo Lattes apenas o Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação 

sobre a temática.  

 Com a busca foram encontrados 3.327, selecionados 120 profissionais que 

atenderam a tais critérios, e para calcular a amostra utilizou-se a fórmula não 

probabilística, totalizando 54 juízes aleatoriamente para cada etapa, dentre médicos, 

enfermeiros, dentistas, físico, biomédicos e tecnólogos em radiologia. O convite foi 
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enviado por via eletrônica, e-mail, que continha informações como objetivo, relevância, 

finalidade, e com o link da pesquisa por meio do Google Docs <docs.google.com> e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso aceitassem em participar do 

estudo, sendo necessária a assinatura digital.  

 Para atingir o número da amostra, foi preciso o reenvio de alguns convites. 

Após o aceite, os especialistas tinham um tempo de 30 dias para realizar a devolução de 

tal instrumento, o período foi de janeiro a junho de 2016. Encaminhou-se aos mesmos o 

instrumento que continha dados sociodemográficos e profissionais, como também o 

protocolo, com quatro domínios e 77 itens, os quais foram dispostos para serem 

avaliados em “discordo plenamente”, “discordo parcialmente”, “não concordo, nem 

discordo”, “concordo parcialmente” e “concordo plenamente”. Além disso, sugestões 

também puderam ser feitas a fim de que os itens fossem modificados e incorporados à 

segunda rodada da pesquisa.  

Nessa primeira etapa Delphi  buscou-se validação de conteúdo do protocolo, que 

foi composto por itens e os respectivos domínios. Logo em seguida, na segunda fase 

Delphi, composta pelo mesmo quantitativo de especialistas, os resultados foram 

reafirmados, permanecendo assim os mesmos domínios, porém alguns itens foram 

eliminados e outros reagrupados conforme avaliação final.   

Notou-se que nessa etapa os especialistas conferiram maior organização, 

objetividade, clareza, precisão, credibilidade, adequação, facilidade de leitura e 

compreensão sobre o instrumento. Assim, os dados coletados foram organizados em 

planilhas utilizando o Excel 2013 e exportados para o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0. Para o tratamento dos dados utilizou-se a estatística 

descritiva e inferencial, por meio das frequências relativas e absolutas.  
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Para a análise inferencial da primeira etapa de validação Delphi  foram utilizados 

o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e o Índice de Fidedignidade (reliability) ou 

concordância interavaliadores (IRA), que obtiveram o valor igual ou superior a 0.80.  

Por fim, utilizou-se o alfa de Cronbach, que corresponde à consistência dos 

dados apontada pelos especialistas, adotando-se como satisfatórios valores acima de 

0,80
(6-7)

. Além disso, no comparativo entre as duas fases Delphi, utilizou-se o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, com o intuito de verificar se os resultados da fase Delphi  

2 foram mais satisfatórios do que na fase Delphi 1 (comparando IVC dos domínios e 

diversos aspectos do questionário). O nível de significância foi de 5%. 

A pesquisa obteve certificação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, pelo CAAE nº. 

41872215.7.0000.5537, respeitando assim as normas nacionais no que refere à pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme a Resolução nº 466/2012. 

 

Resultados 

Foram selecionados 54 juízes, sendo a maioria do sexo masculino, tanto na fase 

Delphi  1 (59,26%) como na fase Delphi  2 (61,11%). Em relação à idade: média de 

39,13 anos, para a fase Delphi 1 e de 46,09 anos na fase Delphi  2. Com relação à 

formação profissional, 38,89% e 46,30% eram médicos, 12,96% e 33,33% eram 

enfermeiros; e o tempo médio de experiência com exames de imagem foi de 9,72 anos 

(desvio padrão 7,76), e 15,23 anos (desvio padrão 7,57) no âmbito da tomografia 

computadorizada, nas fases 1 e 2, respectivamente. 

  Outros resultados nas fases Delphi 1 e 2, respectivamente, foram: as principais 

regiões em que os juízes trabalhavam eram a Região Sudeste (48,15%) e (44,44%), 

sendo 55,56% e 57,41% de instituições de ensino; no que tange à formação, 81,48% e 
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42,59% possuíam especialização; 62,96% e 74,07% possuíam pós-graduação. Quando 

questionados sobre o motivo que levou a estudar/trabalhar/pesquisar sobre exame por 

imagem/TC, 53,7% e 57,41%, responderam que foi por afinidade, seguidos de 31,5% e  

33,33% por motivo de especialização.  

Na segunda fase Delphi os itens: endereço (HP7), estado civil (HP8) e nível de 

instrução (HP9) não atingiram índices satisfatórios. No que concerne à relação entre as 

fases, apontam-se evidências de diferença estatística da fase Delphi 1 para com a 2 na 

dimensão cuidados durante realização do exame, em que tivemos melhor avaliação na 

fase 2 em determinados domínios, conforme revela a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Concordância dos especialistas em relação aos itens e dimensões do instrumento de identificação das 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência, a partir dos índices de IVC e IRA, Natal/RN, 2016 

Item 
IVC do item IVC do domínio IRA 

Delphi 1 Delphi 2 Teste de Mann Whitney Delphi 1 Delphi 2 Delphi 1 Delphi 2 

HP1 0,963 1,000 

0,845 0,901 0,906 0,923 0,875 

HP2 0,963 0,963 

HP3 0,963 0,889 

HP4 0,963 0,944 
HP5 0,907 1,000 

HP6 0,907 0,981 
HP7 0,907 0,759 

HP8 0,907 0,611 

HP9 0,907 0,593 
HP10 0,481 --- 

HP11 0,481 --- 
HP12 0,944 1,000 

HP13 0,944 0,963 
HP14 0,815 1,000 

HP15 0,981 0,944 

HP16 0,981 0,926 
HP17 0,981 0,833 

HP18 0,981 0,889 
HP19 0,852 0,907 

HP20 0,981 0,963 

HP21 0,981 1,000 
HP22 0,981 0,907 

HP23 0,926 0,926 
HP24 0,907 0,870 

HP25 0,852 0,870 

HP26 0,963 1,000 
CAE1 0,944 0,944 

0,093 0,947 0,958 1,000 1,000 

CAE2 0,944 0,963 
CAE3 0,926 1,000 

CAE4 0,963 1,000 
CAE5 0,963 0,870 

CAE6 0,870 0,981 
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Item 
IVC do item IVC do domínio IRA 

Delphi 1 Delphi 2 Teste de Mann Whitney Delphi 1 Delphi 2 Delphi 1 Delphi 2 

CAE7 0,963 0,963 

CAE8 1,000 --- 

CAE9 0,963 0,944 
CAE10 0,944 0,963 

CAE11 0,963 --- 
CAE12 0,944 --- 

CAE13 0,907 1,000 

CAE14 0,926 --- 
CAE15 0,963 1,000 

CAE16 0,963 --- 
CAE17 --- 0,963 

CAE18 --- 0,963 
CAE19 --- 0,944 

CDE1 0,944 0,833 

0,011 0,933 0,949 1,000 1,000 

CDE2 0,870 0,963 
CDE3 0,926 0,963 

CDE4 0,963 0,981 

CDE5 0,963 0,926 
CDE6 0,963 --- 

CDE7 0,926 --- 
CDE8 0,926 0,963 

CDE9 0,944 0,963 
CDE10 0,926 0,944 

CDE11 0,944 --- 

CDE12 0,944 --- 
CDE13 0,907 --- 

CDE14 0,907 --- 
CDE15 0,907 --- 

CDE16 0,944 --- 

CDE17 0,944 --- 
CDE18 0,926 0,963 

CDE19 0,926 0,963 
CDE20 0,907 --- 

CDE21 0,907 --- 
CDE22 0,907 --- 

CDE23 0,944 --- 

CDE24 0,981 --- 
CDE25 0,962 --- 

CDE26 --- 0,926 
CDE27 --- 0,944 

CDE28 --- 1,000 

CDE29 --- 0,981 
CDE30 --- 0,963 

CDE31 --- 1,000 
CDE32 --- 0,852 

CAPE1 0,926 0,889 

0,696 0,928 0,940 0,900 1,000 

CAPE2 0,907 --- 
CAPE3 0,907 --- 

CAPE4 0,778 0,944 
CAPE5 0,981 0,963 

CAPE6 0,926 --- 

CAPE7 0,944 0,852 
CAPE8 0,981 0,981 

CAPE9 0,963 0,981 
CAPE1

0 

0,963 0,907 

CAPE1

1 

--- 1,000 

Nota: HP- Histórico do paciente; CAE: Cuidados antes da realização do exame; CDE: cuidados 

durante a realização dos exames; CAPE: cuidados após a realização dos exames.  
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 Por meio da Alpha de Cronbach, verificou-se a confiabilidade dos dados. Pode-

se observar que todos os domínios avaliados pelos especialistas obtiveram um alpha 

acima de 0,80. Sob o ponto de vista dos domínios, a fase 1 apresentou resultado 

ligeiramente melhor em termos gerais do que a fase 2, porém em ambas a confiabilidade 

foi bastante satisfatória, apresentada na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Confiabilidade dos dados em relação aos itens e dimensões do Protocolo assistencial para pacientes 

atendidos em serviço de tomografia computadorizada, Natal/RN, 2016 

Domínios 
Alpha de Cronbach 

Fase 1 Fase 2 

Avaliação geral 0,977 0,877 

Histórico do paciente 0,965 0,873 

Cuidados antes da realização do exame 0,858 0,877 

Cuidados durante realização do exame 0,961 0,874 

Cuidados após realização do exame 0,814 0,873 

Aspectos de avaliação 
Alpha de Cronbach 

Fase 1 Fase 2 

Utilidade / pertinência 0,848 0,844 

Consistência 0,836 0,844 

Clareza 0,840 0,844 

Objetividade 0,843 0,860 

Simplicidade 0,841 0,847 

Exequível 0,866 0,841 

Atualização 0,850 0,849 

Precisão 0,878 0,836 

Sequência instrucional dos tópicos 0,840 0,855 

Avaliação geral 0,836 0,830 

Instrumento de pesquisa geral 0,861 0,859 

 

Por meio do teste de Mann-Whitney, obtivemos evidências de diferença 

estatística da fase Delphi 1 para com a 2 nas dimensões de utilidade/pertinência, 

consistência, clareza, atualização, precisão, sequência instrucional dos tópicos e na 

avaliação geral, onde se observou melhor avaliação na fase Delphi  2 nas respectivas 

variáveis, revelada na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Estatística descritiva da avaliação sobre diversos aspectos do Protocolo assistencial para pacientes 

atendidos em serviço de tomografia computadorizada, Natal/RN, 2016 

Dimensões 
Fase 1 Fase 2 

Valor – p 
Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

Utilidade / pertinência 9,52 0,84 9,83 0,42 0,028* 

Consistência 9,39 0,86 9,81 0,48 0,001* 

Clareza 9,33 0,85 9,70 0,50 0,019* 

Objetividade 9,31 0,95 9,50 0,67 0,506 

Simplicidade 9,22 1,09 9,24 0,80 0,563 

Exequível 9,41 1,12 9,70 0,46 0,682 

Atualização 9,33 0,99 9,87 0,34 0,001* 

Precisão 8,17 1,88 9,61 0,74 0,000* 

Sequência instrucional dos tópicos 9,39 0,86 9,85 0,53 0,000* 

Avaliação geral 9,11 0,86 9,65 0,52 0,000* 

 

Diante dos resultados deste estudo, elaborou-se a Figura 1, para a utilização do 

protocolo para pacientes em serviços de tomografia computadorizada. 

 

 

Figura 1. Rede explicativa da utilização do protocolo para pacientes em serviços de tomografia computadorizada 

 

A rede explicativa proposta subdivide as categorias pela necessidade da 

utilização do protocolo para pacientes em serviços de tomografia computadorizada, e 

facilitará a aplicabilidade do protocolo pela equipe multiprofissional. 
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Discussão 

A avaliação clínica diária exige o uso de grande quantidade de conhecimento, 

tanto básico como clínico. As questões então surgem de maneira híbrida, estando 

centradas no cuidado aos pacientes, e num cenário comum, que envolve achados 

clínicos, etiologia, diagnóstico diferencial, métodos diagnósticos, fatores prognósticos, 

métodos terapêuticos, experiência e opinião do paciente e aprimoramento pessoal. Para 

tanto, os protocolos são ferramentas que corroboram para tal ação.  

Na fase Delphi  1 o protocolo sugerido era composto por quatro domínios e 77 

itens: Histórico do paciente: 26 itens; Cuidados antes da realização do exame: 16 itens;  

Cuidados durante a realização do exame: 15 itens; e Cuidados após a realização do 

exame: 10 itens. Itens como renda familiar, ocupação não obtiveram valores 

estabelecidos na metodologia e foram retirados; no caso do exame com contraste, em ter 

que explicar ao paciente que irá ficar em observação, por no mínimo, 30 minutos foi 

acatada a sugestão para diminuir o tempo para 20 minutos.   

Sugestões foram avaliadas e, para tornar o instrumento menor e de mais fácil 

aplicabilidade, alguns itens foram agrupados, dentro dos domínios, em cuidados gerais e 

cuidados específicos. Dessa forma, o protocolo que foi submetido à fase Delphi 2 

constou de 64 itens divididos em quatro domínios: Histórico do paciente: 24 itens; 

Cuidados antes da realização do exame: 15 itens; Cuidados durante a realização do 

exame: 17 itens; e Cuidados após a realização do exame: oito itens. 

Após análise das sugestões dos especialistas na segunda fase da técnica, os itens: 

endereço, estado civil e nível de instrução foram eliminados, resultando em um 

protocolo final com 61 itens (três itens a menos na categoria Histórico do paciente). 

A média de idade e tempo de experiência com exames de imagem e tomografia 

computadorizada dos especialistas na fase Delphi  2, em relação à fase Delphi 1, pode 
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ter influenciado na avaliação dos domínios, uma vez que a fase 1 apresentou resultados 

ligeiramente melhores em termos gerais do que a fase Delphi  2, porém em ambas a 

confiabilidade foi bastante satisfatória. 

Em razão de a maior parte dos itens obter IVC e IRA acima de 0,8 (Tabela 1), 

foram considerados como tendo conteúdo válido porque contemplavam os índices 

preconizados pelo referencial adotado neste estudo. Apesar de alguns itens do Histórico 

do paciente necessitarem ser eliminados, o conjunto de itens dos quatro domínios 

obteve IVC e IRA acima de 0,875, o que significa que são claros e representativos para 

o contexto a ser avaliado. 

 Assim, é fundamental a vigilância frente a tal aplicação, pois o contraste é uma 

substância radiopaca que melhora a visualização das estruturas anatômicas, durante o 

exame, que provoca reações adversas indesejáveis que se devem, principalmente, à alta 

osmolalidade do contraste em relação ao sangue. Por isso, é tão importante uma 

abordagem multiprofissional
(8)

.   

Quanto ao grau de severidade, as reações são classificadas como leves, quando 

nenhuma terapia é necessária, cedendo espontaneamente; moderadas, quando a reação 

regride mediante intervenção medicamentosa, não necessitando hospitalização; e 

graves, quando requerem medidas de suporte à vida e internação hospitalar
(11)

. 

 Dessa forma, a equipe multiprofissional que atua nos serviços de tomografia 

computadorizada desenvolve importante papel na prevenção, detecção e tratamento dos 

eventos adversos causados pelo uso de contraste iodado
(9-10)

. No hospital, a enfermagem 

investiga a presença de fatores de risco para a ocorrência dessas reações, providencia o 

acesso venoso e realiza a injeção do contraste
(11-12)

.  

Além disso, identifica sinais de reações adversas sistêmicas ou locais, 

implementando o tratamento necessário para cada caso
(13)

. Dessa forma, acredita-se que 
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a monitoração dos eventos adversos decorrentes do exame tomográfico é uma 

ferramenta para a avaliação da assistência prestada no serviço, constituindo importante 

indicador da qualidade assistencial
(14)

. 

Apesar de o protocolo ter sido avaliado no âmbito geral como satisfatório, os 

especialistas fizeram sugestões, que foram julgadas criteriosamente. O parecer final 

(Tabela 3) mostrou médias muito boas (9,24 a 9,87), indicando que o protocolo 

apresentou utilidade/pertinência, consistência, clareza, atualização, precisão, na 

sequência dos tópicos e na avaliação geral.  

Esses indicadores são medidas utilizadas para descrever uma situação existente, 

avaliar mudanças ou tendências durante um período de tempo e avaliar, em termos de 

qualidade e quantidade, as ações de saúde executadas
(15)

. Os indicadores de qualidade, 

desempenho e produtividade são importantes no planejamento e na tomada de decisão 

dos profissionais, para aprimoramento dos processos e melhoria dos resultados da 

assistência
(16-17)

. Obviamente, um valioso instrumento de gestão para a superação dos 

desafios impostos pela atualidade e para a busca da eficácia gerencial
(18)

. 

Pesquisa pontua que protocolos assistenciais de âmbito multiprofissional estão 

sendo adotados como indicadores para o acompanhamento de resultados e metas, e há 

consentimento sobre a importância dessa ferramenta para avaliar a qualidade e 

desempenho da enfermagem. 

 

Conclusão 

 Após duas submissões aos especialistas, que culminaram na versão final, o 

protocolo conseguiu bons escores e constou de 61 itens divididos em quatro domínios: 

Histórico do paciente: 21 itens; Cuidados antes da realização do exame: 15 itens; 

Cuidados durante a realização do exame: 17 itens; e Cuidados após a realização do 
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exame: oito itens. Constatou-se que o protocolo multiprofissional para pacientes 

atendidos em serviço de tomografia computadorizada obteve o conteúdo validado. 

Com isso, nota-se que o processo de validação corrobora para a elaboração de 

ferramentas que contribuem para uma prática assistencial ao paciente com maior 

segurança, além de fundamentar o campo clínico, contribuindo ao campo da evidência 

científica. Por fim, dentre as dificuldades, teve-se a obtenção das respostas pelos 

especialistas no campo da radiologia.   

Considera-se que o Protocolo possui validade de conteúdo e é compatível ao fim 

a que se propõe. Além disso, poderá ser utilizado como ferramenta para o ensino e a 

pesquisa, permitindo uma ampliação da produção científica e de conhecimentos nessa 

área, bem como pode ser replicado em outras instituições, com a finalidade de promover 

uma prática mais qualificada e segura. 
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Quadro 1: Descrição dos códigos 

Item Descrição 

HP1 Nome 

HP2 Número do cartão do SUS 

HP3 Número do prontuário 

HP4 Número de protocolo de entrada 

HP5 Idade 

HP6 Sexo 

HP7 Endereço 

HP8 Estado Civil 

HP9 Nível instrução 

HP10 Profissão ocupação 

HP11 Renda familiar 
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Quadro 1: Descrição dos códigos 

Item Descrição 

HP12 Peso em kg 

HP13 Altura em metros 

HP14 Tempo de jejum – quantas horas? 

HP15 Alergia a medicamento ou alimento 

HP16 Uso de medicamento 

HP17 Etilismo 

HP18 Tabagismo 

HP19 
Exames anteriores (realização/resultados) - Raio-x, Ultrassonografia; TC, 

Ressonância Magnética; outros (descrever quando e por quê) 

HP20 Exames anteriores com administração de contraste - Sim ou não 

HP21 Apresentou reações adversas ao contraste - Sim ou não. Quais? 

HP22 
Doenças pregressas - HAS, DM, Cardiopatias, Nefropatias, neoplasias, doenças 

autoimunes, outras. 

HP23 
Medicamentos relacionados ao tratamento de doenças: Ausente, presente; 

quais?  Outros (descrever). 

HP24 Tratamentos anteriores - Radioterapia, Quimioterapia, outros (descrever) 

HP25 
Tratamento cirúrgico anterior? Qual? Quando? Tipo de cirurgias e tempo em 

anos 

HP26 Sinais/sintomas atuais - Qual? Quando? Localização e principais características. 

CAE

1 
Orientação médica exame 

CAE

2 
Confirmar dados paciente. 

CAE

3 
Troca de roupa 

CAE

4 
Retirar adornos. 

CAE

5 
Explicar ao paciente sobre a realização de exame. 

CAE

6 

Explicar ao paciente sobre os possíveis eventos adversos devido ao uso do 

contraste. 

CAE

7 

Oral: Orientar o paciente sobre a “forma” como ingerir a solução com o 

contraste na mesa. 

CAE

8 

Oral: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de 

acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CAE

9 

Venoso: Testar a permeabilidade do acesso com SF0,9% conforme o protocolo 

da instituição. 

CAE

10 

Venoso: Orientar o paciente/acompanhante sobre as sensações que poderá sentir 

durante a administração do contraste. 

CAE

11 

Venoso: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração 

de acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a 

respiração). 

CAE

12 

Venoso: Orientar sobre possíveis sinais e sintomas durante a administração do 

contraste por via venosa. 

CAE 

13 
Venoso: Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CAE Retal: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de 
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Quadro 1: Descrição dos códigos 

Item Descrição 

14 acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CAE

15 

Retal: Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado para a 

administração do contraste retal (sonda retal). 

CAE

16 

Registrar todos os procedimentos: Registrar todos os procedimentos // No caso 

de pacientes externos, realizar registro no “processo” do paciente. 

CAE

17 

Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo 

com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CAE

18 

Se o exame for com contraste (I): Preparar a solução de contraste conforme o 

protocolo da instituição. 

CAE

19 

Venoso: Puncionar acesso conforme o tipo de exame, de acordo com o 

protocolo da instituição. 

CDE

1 

Receber o paciente na porta da sala de exame: Confirmar o paciente na sala de 

exame através do nome e sobrenome, tipo de exame. 

CDE

2 

Posicionar o paciente na mesa do exame: De acordo com o tipo de exame sob a 

orientação/supervisão do técnico de radiologia/biomédico. 

CDE

3 

Se o exame NÃO for com contraste: Explicar ao paciente sobre a realização do 

exame e a sua colaboração de acordo com o tipo de exame (não mexer, 

obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE

4 

Se o exame for com contraste: Explicar ao paciente sobre as possíveis sensações 

devido à administração do contraste. 

CDE

5 

ORAL: Orientar o paciente sobre a “forma” como ingerir a solução, com o 

contraste na mesa. 

CDE

6 

ORAL: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de 

acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE

7 

VENOSO: Testar a permeabilidade do acesso com SF0,9% conforme o 

protocolo da instituição. 

CDE

8 

VENOSO: Instalar “linha” de acesso do “kit” da bomba injetora de contraste, de 

acordo com o protocolo da instituição. 

CDE

9 

VENOSO: Orientar o paciente/acompanhante sobre as sensações que poderá 

sentir durante a administração do contraste. 

CDE

10 

VENOSO: Acompanhar teste (com SF0,9%) da bomba injetora, de acordo com 

a orientação do técnico de radiologia/biomédico, observar sinais de 

extravasamento, perda de acesso, referência de dor pelo paciente. 

CDE

11 

VENOSO: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua 

colaboração de acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar 

a respiração). 

CDE

12 

VENOSO: Orientar sobre possíveis sinais e sintomas durante a administração 

do contraste por via venosa. 

CDE

13 
VENOSO: Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

CDE

14 

VENOSO: Ao término do exame, conversar com o paciente, retirar, 

cuidadosamente, o paciente da mesa de exame. 

CDE

15 
VENOSO: Observar possíveis sinais e sintomas de reações adversas imediatas. 

CDE

16 
VENOSO: Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CDE RETAL: Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração 
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Quadro 1: Descrição dos códigos 

Item Descrição 

17 de acordo com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a 

respiração). 

CDE

18 

RETAL: Orientar o paciente sobre o procedimento que a ser realizado para a 

administração do contraste retal (sonda retal). 

CDE

19 

RETAL: Realizar administração do contraste retal conforme o protocolo da 

instituição. 

CDE

20 
RETAL: Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

CDE

21 

RETAL: Ao término do exame, conversar com o paciente, retirar, 

cuidadosamente, a sonda retal e o paciente da mesa de exame. 

CDE

22 
RETAL: Observar possíveis sinais e sintomas de reações adversas imediatas. 

CDE

23 
RETAL: Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CDE

24 

Em caso de reação adversa (leve, moderada ou grave): Atuar conforme o 

protocolo da instituição. 

CDE

25 

Registrar todos os procedimentos: No caso de pacientes hospitalizados, realizar 

registro no prontuário. // No caso de pacientes externos, realizar registro no 

“processo” do paciente. 

CDE

26 

Explicar ao paciente sobre a realização do exame e a sua colaboração de acordo 

com o tipo de exame (não mexer, obedecer à voz, treinar a respiração). 

CDE

27 Acompanhar o exame dentro da sala de comando. 

CDE

28 

Ao término do exame (I): Conversar com o paciente, retirar, cuidadosamente, o 

paciente da mesa de exame. 

CDE

29 

Ao término do exame (II): Observar possíveis sinais e sintomas de reações 

adversas imediatas. 

CDE

30 Ao término do exame (III): Encaminhar o paciente para a sala de observação. 

CDE

31 

Em caso de reação adversa (leve, moderada ou grave): Atuar conforme o 

protocolo da instituição. 

CDE

32 

Registrar todos os procedimentos: No caso de pacientes hospitalizados, realizar 

registro no prontuário.// No caso de pacientes externos, realizar registro no 

“processo” do paciente.] 

CAP

E1 

Receber o paciente na porta da sala de recuperação: Confirmar o paciente na 

sala de exame através do nome e sobrenome, tipo de exame 

CAP

E2 

Se o exame NÃO for com contraste: Explicar para o paciente trocar a roupa 

(caso tenha colocado a roupa do hospital). 

CAP

E3 

Se o exame NÃO for com contraste: se dirigir à recepção para orientações sobre 

o resultado (laudo) do exame. 

CAP

E4 

Se o exame for com contraste (I): Explicar ao paciente que irá ficar em 

observação, por no mínimo, 30 minutos. 

CAP

E5 

Se o exame for com contraste (II): Orientar ao paciente para comunicar 

qualquer sinal ou sintoma que possa vir a sentir. 

CAP

E6 

Em caso de reação adversa (leve, moderada, grave): Atuar conforme o 

protocolo da instituição. 

CAP Registrar todos os procedimentos (I): No caso de pacientes hospitalizados, 
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Quadro 1: Descrição dos códigos 

Item Descrição 

E7 realizar registro no prontuário.// No caso de pacientes externos, realizar registro 

no “processo” do paciente. 

CAP

E8 

Liberação do paciente (I): Retirar acesso venoso do paciente (caso não vá mais 

utilizá-lo). 

CAP

E9 

Liberação do paciente: Explicar para o paciente trocar a roupa (caso tenha 

colocado a roupa do hospital). 

CAP

E10 

Liberação do paciente:  Se dirigir à recepção para orientações sobre o resultado 

(laudo) do exame. 

CAP

E11 

Em caso de reação adversa (leve, moderada, grave): Atuar conforme o 

protocolo da instituição. 
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6 CONCLUSÃO 

 

  

Com este estudo pode-se perceber que, na sociedade, especificamente no setor 

de saúde, local de amplo desenvolvimento científico e tecnológico, é necessário um 

exercício permanente do estudo e atualização das ações multiprofissionais. Essa 

necessidade de trabalho multiprofissional nos cuidados com a saúde vem sendo 

incorporada de forma progressiva na prática diária. 

A complexidade da área de atuação em exames por imagem é grande e exige 

cuidados, normas e diretrizes seguros para atender a um resultado final com qualidade, 

cuja meta sejam os benefícios proporcionados ao atendimento ao paciente, sem 

esquecer-se de levar em conta a compreensão do contexto de atenção de saúde e as suas 

especificidades.  

A partir da análise dos estudos selecionados na literatura científica, observaram-

se elementos essenciais para oferecer uma assistência segura aos pacientes submetidos 

ao exame de tomografia computadorizada, baseada nas melhores evidências científicas: 

otimização, monitoramento, qualidade e proteção em relação às doses de exposição à 

radiação; reações adversas e nefropatias relacionadas ao uso do contraste; cuidados de 

enfermagem, gestão e casos específicos. 

Nesse contexto, a validação de conteúdo permitiu validade do protocolo de 

assistência a pacientes em serviço de tomografia computadorizada, que inicialmente se 

constituiu de 77 itens destribuídos da seguinte forma: Histórico do paciente: 26 itens; 

Cuidados antes da realização do exame: 16 itens; Cuidados durante a realização do 

exame: 25 itens; e Cuidados após a realização do exame: 10 itens. 

 Posteriormente foram removidos ou modificados os itens que não obtiverem 

valores de Cronbach's Alpha, índice de validade de conteúdo (IVC) e o Índice de 

Fidedignidade ou concordância interavaliadores (Interrater Agreement – IRA) dentro 

dos parâmetros estabelecidos como aceitáveis. 

Após nova submissão aos especialistas, que culminou na versão final, o 

protocolo constou de 61 itens divididos em quatro categorias: Histórico do paciente: 21 

itens; Cuidados antes da realização do exame: 15 itens;  Cuidados durante a realização 

do exame: 17 itens; e  Cuidados após a realização do exame: oito itens. 

Através do teste estatístico Cronbach's Alpha, que verifica a confiabilidade dos 

dados, pode-se observar que todos os domínios avaliados pelos especialistas obtiveram 
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um alfa de Cronbach oscilando acima de 0,80. Sob o ponto de vista dos domínios, a 

confiabilidade foi bastante satisfatória. Portanto, de modo geral, a consistência dos 

dados é classificada como satisfatória nos dois Delphi. 

Através do teste de Mann-Whitney, para um nível de significância de 5%, temos 

evidências de diferença estatística do Delphi 1 para com o 2 nas dimensões de 

utilidade/pertinência, consistência, clareza, atualização, precisão, sequência instrucional 

dos tópicos e na avaliação geral, onde tivemos melhor avaliação na Delphi 2 nas 

respectivas variáveis. 

Os especialistas tiveram a oportunidade de realizar um parecer final a respeito 

do instrumento construído nesta tese e classificaram, em sua maioria, como: “relevante 

e inovador; importante e fundamental para a segurança do paciente; permite estabelecer 

um padrão assistencial baseado nas melhores práticas clínicas em tomografia 

computadorizada; ajudará a otimizar os recursos assistenciais disponíveis; pode ser 

utilizado para o ensino e gerência nas instituições de ensino”; entre outras. 

Sobre a versão final do protocolo, os especialistas sugeriram, sobre a forma de 

apresentação, que ele esteja disponível nas duas formas: impresso/eletrônico. 

Assim, concluímos que a validação deste protocolo poderá possibilitar ao 

paciente a realização do exame de Tomografia Computadorizada de forma segura, com 

o mínimo de risco, atentando para fatores que podem levar a reações adversas, e ajudar 

na orientação para o uso ou não do contraste e garantir uma exposição mínima à 

radiação, e desse modo, um cuidado com mais qualidade e segurança. 

Como dificuldade na operacionalização deste estudo, assinala-se em relação à 

técnica de seleção de especialistas que contemplassem os critérios de inclusão 

estabelecidos nesta pesquisa, por meio da Plataforma Lattes, e, também, a demora em 

devolver o material, mesmo após sucessivos contatos. E, ainda, alguns dos especialistas 

revelaram que o convite para participar da pesquisa caiu em sua caixa de spam. 

Como contribuições, os especialistas sugeriram: “envolvimento da equipe 

multiprofissional; especificar, mais claramente, qual profissional ficará responsável por 

cada parte do protocolo; treinar toda a equipe multiprofissional e implementar os 

protocolos já existentes no serviço, como, por exemplo, o que fazer em casos de reações 

alérgicas ao contraste. 

Considera-se que o Protocolo possui validade de conteúdo e é compatível ao fim 

a que se propõe. Além disso, poderá ser utilizado como ferramenta para o ensino e a 

pesquisa, permitindo uma ampliação da produção científica e de conhecimentos nessa 
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área, bem como pode ser replicado em outras instituições, com a finalidade de promover 

uma prática mais qualificada e segura. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os especialistas 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Protocolo assistencial para 

pacientes em serviço de tomografia computadorizada”, realizada pela aluna Késsya Dantas 

Diniz, que tem como pesquisador responsável o professor Dr. Richardson Augusto Rosendo da 

Silva. Esta pesquisa tem como objetivo: validar um protocolo para atender pacientes em um 

serviço de tomografia computadorizada.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo reside em realizar práticas seguras em saúde, 

bem como um acolhimento adequado, um atendimento completo, viabilizado pela aplicação de 

um instrumento apropriado e validado, podendo minimizar riscos para reações adversas e ajudar 

na orientação para o uso ou não do contraste e garantir um cuidado completo de qualidade e 

seguro. Vale ressaltar a possibilidade de favorecer a ampliação da produção científica e a 

consequente renovação dos conhecimentos nesta área.  

Caso você decida participar, você deverá responder um formulário (online) contendo 

dados pessoais; uma segunda parte com as variáveis do protocolo, (que poderá ser reenviado 

mais de uma vez); e, por fim, uma avaliação geral do instrumento baseada em critérios pré-

estabelecidos de forma online.  

Durante o preenchimento dos formulários, a previsão de riscos associados à participação 

neste estudo é mínima, uma vez que a participação dos profissionais será apenas no 

preenchimento do instrumento de coleta de dados online e não serão realizados procedimentos 

invasivos.  

Pode acontecer um desconforto ao entender que será identificado ao responder o 

formulário online, o que será minimizado utilizando números para designar cada juiz após a 

coleta dos dados. E você terá como benefício contribuir para o avanço científico nesta área de 

conhecimento. As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão a privacidade do 

profissional, o sigilo absoluto acerca das informações recebidas e da sua identidade por parte do 

pesquisador. 

A utilização do protocolo proporcionará uma assistência sistematizada e de qualidade 

para as pessoas que realizam tomografia, bem como sistematizará a assistência dos profissionais 

de saúde, facilitando e organizando seu trabalho.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direto a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora através do contato online e/ou 

por telefone. 

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas com Késsya Dantas 

Diniz, no endereço: Av. Nilo Peçanha, nº 620, setor Tomografia, Petrópolis, ou pelo telefone 

(84) 9126-9432 ou pelo email: kessyadantas@yahoo.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

mailto:kessyadantas@yahoo.com.br
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Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

 Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. Caso você solicite. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135.Este 

documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Késsya Dantas Diniz. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Protocolo assistencial para pacientes atendidos em serviço de tomografia 

computadorizada”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, __/__/__ 

 

Participante da pesquisa: 

Nome:_________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________ 

Aceito Não aceito 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Protocolo assistencial para pacientes 

atendidos em serviço de tomografia computadorizada”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, __/__/__ 

 

__________________________________________ 

Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva 

 

______________________________________ 

Késsya Dantas Diniz- Estudante de Doutorado (pesquisadora) 
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APÊNDICE B – Carta-convite enviada aos especialistas para a participação na primeira 

rodada da Técnica Delphi 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

CARTA-CONVITE 

 

Prezado(a) Sr.(a) 

 

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar, voluntariamente, da 

pesquisa “Protocolo assistencial para pacientes em serviço de tomografia 

computadorizada”. 

Trata-se de uma pesquisa de Doutorado realizada pela pesquisadora Késsya 

Dantas Diniz sob a orientação do professor Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva e 

objetiva validar um protocolo para atender pacientes em um serviço de tomografia 

computadorizada em Natal/RN.  

Nesta etapa, o(a) Sr.(a) foi selecionado(a) via Plataforma Lattes como juiz(a) 

para participar da primeira rodada de validação do protocolo para pacientes atendidos 

em serviço de tomografia computadoriza. 

Este estudo poderá promover benefícios como: realizar práticas seguras em 

saúde, um acolhimento adequado, um atendimento completo, viabilizado pela aplicação 

de um instrumento apropriado e validado, podendo minimizar o risco para reações 

adversas e ajudar na orientação para o uso ou não do contraste e garantir um cuidado de 

qualidade e seguro. 

Ao acessar o instrumento, há possibilidade de concordância/discordância em 

participar da pesquisa. Caso aceite, ao assinalar a opção “concordo”, o(a) Sr.(a) estará 

automaticamente aceitando participar voluntariamente da pesquisa. 

Além disso, em anexo, estamos encaminhando o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido referente ao estudo, que poderá ser assinado eletronicamente ou 

escaneado e, se possível, encaminhado de volta. 

Para acessar o instrumento, existirá um link que deverá ser copiado e colado no 

seu navegador da Internet. 

 

Atenciosamente, 

Natal, __/__/__ 

 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva 

E-mail: rrosendo@yahoo.com.br 

Késsya Dantas Diniz- Estudante de Doutorado 

E-mail: kessyadantas@yahoo.com.br 
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APÊNDICE C – Carta-convite enviada aos especialistas para a participação da segunda 

rodada da Técnica Delphi 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

CARTA-CONVITE 

 

Prezado(a) Sr.(a) 

 

 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua valiosa participação na primeira 

etapa deste estudo. Neste segundo momento, estamos ressubmetendo o protocolo para 

sua análise, após a remoção dos itens que não obtiveram concordância ótima, e 

adequação de alguns itens conforme recomendação de alguns dos juízes.  

Esta é uma etapa de fundamental importância para a validação final do 

instrumento. 

Ao acessar o instrumento, há possibilidade de concordância/discordância em 

participar da pesquisa. Caso aceite, ao assinalar a opção “concordo”, o(a) Sr.(a) estará 

automaticamente aceitando participar voluntariamente da pesquisa. 

Obs.: Caso queira ter acesso à versão inicial do protocolo, com as devidas 

alterações, basta nos enviar um email com a solicitação, que, prontamente enviaremos 

para o(a) Sr.(a). 

Para acessar o instrumento, existirá um link que deverá ser copiado e colado no 

seu navegador da Internet. 

 

Atenciosamente, 

Natal, __/__/__ 

 

 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva 

E-mail: rrosendo@yahoo.com.br 

Késsya Dantas Diniz- Estudante de Doutorado 

E-mail: kessyadantas@yahoo.com.br 
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APÊNDICE D – Protocolo submetido aos especialistas para validação de conteúdo 
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APÊNDICE E – Protocolo resubmetido aos especialistas para validação de conteúdo. 
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APÊNDICE F – Versão final do protocolo. 
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APÊNDICE G – Carta de anuência 

 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA A GEP/HUOL 

 

Ilmo Sr. Prof. Dr. Irami Araujo Filho  

Gerência de Ensino e Pesquisa – HUOL/EBSERH 

 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia da pesquisa intitulada “Protocolo assistencial para pacientes em serviço 

de tomografia computadorizada”, coordenada pelo Prof Richardson Augusto 

Rosendo da Silva, concordo em autorizar a realização da etapa de validação clínica do 

protocolo nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada 

por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas 

propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

 

Natal, 13 de janeiro de 2015.  

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Irami Araujo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa-HUOL/EBSERH 

 

_______________________________________________________________________ 

Hospital Universitário Onofre Lopes - Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa 

- Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: 

gep_huol@yahoo.com.br 

mailto:gep_huol@yahoo.com.br
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ANEXO 

 

ANEXO A – Entrevista de coleta de dados utilizado no Setor de Tomografia 

Computadorizada do HUOL 


