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1. Introdução
A unidade de Tomografia Computadorizada (TC) desempenha papel importante no
desenvolvimento das atividades assistenciais do hospital, na medida em que confirma
ou complementa os achados diagnósticos.
Os técnicos radiológicos fazem parte da equipe e estão envolvidos com a operação de
equipamentos radiológicos, preparo e manutenção dos registros dos pacientes,
acompanham as imagens e analisam para qualidade de diagnóstico.
2. Objetivo
Padronizar a organização e assistência dos técnicos radiológicos no serviço de tomografia
computadorizada.
3. Campo de aplicação
Sala de tomografia computadorizada do HUGG.

4. Responsabilidade/ competência
Técnicos de radiologia.
5. Principais passos
1.
Conferir acessórios e equipamentos do setor de tomografia;
2.
Ligar e calibrar o tomógrafo antes a realização dos exames;
3.
Observar durante a realização e ausência dos exames a necessidade de realizar o
aquecimento da âmpola;
4.
Conferir se no tomógrafo existe espaço suficiente para realizar novos exames (exames do
dia) caso não haja, conferir se os existentes foram enviados para o sistema de armazenamento;
5.
Convocar o paciente, orientá-lo sobre o exame a ser feito;
6.
Observar anamnese, mostrar o pedido de exame ao médico (a) radiologista para ser
informado sobre a conduta e o protocolo que será indicado para realizar o exame;
7.
Após a substituição da vestimenta pelo paciente, junto a observação e orientações
fornecidas pela enfermagem, o paciente será encaminhado a sala de exames;
8.
Após aquisição de imagens, o exame é mostrado ao médico (a) radiologista, que definirá se
o exame será encerrado ou complementado;

9.
Após o término do exame o paciente é retirado da sala de exame pelo técnico de radiologia
e técnico de enfermagem e encaminhado para observação por um período de 30 minutos;
10.
Realização reformatações, reconstruções das imagens e envio aos seus destinos;
11.
Documentação das imagens (gravados no CD ou DVD) com visualizador das imagens
(DICOM);
12.
Ao final do expediente conferência de todos os acessórios e equipamentos do setor em
conjunto com a equipe de enfermagem;
13.
Caso haja alguma intercorrência, relatar no livro de ocorrência do setor;
14.
Entrega do setor limpo e em ordem para próxima equipe de plantão

