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ROTINA DE PRECAUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA
NO LEITO
Precauções:
•
Precaução Padrão em todos os pacientes;
•
Precaução de Contato em casos de pacientes colonizados ou infectados por
bactérias multirresistentes (BMR)
•
Isolamento: pacientes com enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e
pacientes que tenham BMR e estejam com alguma secreção não contida
.
Objetivos: Evitar a disseminação de bactérias multirresistentes e infecções
cruzadas
Abrangência: Unidade de Terapia Intensiva, UTI neonatal, Emergência e Unidades
de Internação
Aplica-se a todo paciente que realizar radiografia no leito e estiver:
•
Internado na UTI;
•
em precaução de contato;
•
em isolamento.
Executor: Técnico de radiologia.
Equipamentos de Proteção: Luvas de procedimentos, avental.
Materiais Necessários: pano de algodão, Incidin®*

1 – Rotina:
•
Lavar as mãos;
•
pegar a máquina e transportar até as proximidades do leito;
•
vestir o avental de chumbo;
•
vestir o avental de tecido (ou descartável);
•
calçar duas luvas;
•
posicionar a placa do RX;
•
retirar a luva externa;
•
posicionar a máquina;
•
fazer a radiografia;
•
retirar a placa do paciente;
•
retirar o envólucro plástico e depositar a placa no carrinho para transporte sem
tocá-lo com as luvas usadas;
•
retirar as luvas e desprezar em lixeira apropriada;
•
retirar o avental e depositar no hamper (ou na lixeira apropriada, se
descartável);
•
higienizar as mãos (lavar ou passar álcool gel);
•
guardar a máquina ou ir para o próximo paciente.

2

Máquina:
A higienização da máquina deve ser realizada se houver algum contato com paciente
ou secreções e ao final de CADA USO (quando terminarem as radiografias realizadas
naquele momento).
•
Desconectar o aparelho da tomada.
•
Lavar as mãos.
•
Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro se houverem
sujidades visíveis.
•
Passar um pano umedecido com Incidin® em toda a superfície da máquina,
incluindo os fios.
•
Guardar o equipamento conforme rotina do setor
•
Lavar as mãos
* Incidin® - Solução de glucoprotamina
Referência:
ANVISA. Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar. Caderno C:
Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.
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