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RESUMO  

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com o objetivo conhecer a produção 

científica nacional sobre a segurança do paciente, relacionada ao risco de 

contaminação de artigos/equipamentos e à infecção, no setor de radiodiagnóstico. Os 

estudos apontam para o risco de jalecos e cassetes radiográficos contaminados por 

microrganismos, a importância da higienização das mãos, a ausência de políticas e 

programas de qualidade e segurança do paciente, o papel dos profissionais na 

prevenção de infecções e sugerem a realização de atividades educativas. 

 

INTRODUÇÃO  

Cerca de 421 milhões de hospitalizações ocorrem no mundo a cada ano, com 

aproximadamente 42,7 milhões de eventos adversos (incidente que resulta em dano 

ao paciente) relacionados ao cuidado em saúde1. Nesse cenário, a Segurança do 

Paciente, definida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde2, passa a ser uma questão estratégica, 

em todo o mundo. Ela é importante dimensão da qualidade do cuidado em saúde a ser 

alcançada também  no setor de radiodiagnóstico onde os pacientes são expostos a 

diversos riscos, tais como contaminação e infecção. Nesse sentido, vale destacar 

ainda a RDC 36/20133 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

 

OBJETIVO 

Esse estudo tem como o objetivo conhecer a produção científica nacional sobre a 

segurança do paciente, relacionada ao risco de contaminação de 

artigos/equipamentos e a infecção, no setor de radiodiagnóstico 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura. Foi realizada uma pesquisa na 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), utilizando-se os termos: “radiologia”, “infecção 

hospitalar”, “contaminação”, “raios X”, “segurança do paciente”, “segurança do 

paciente” e “diagnóstico por imagem” ”, totalizando 109 artigos. Foram incluídos no 

estudo artigos publicados nos últimos 10 anos, no idioma português e com texto 

completo disponível e excluídos os que estavam duplicados ou que não atendiam ao 

objetivo proposto, sendo 06 artigos selecionados. 

 



DESENVOLVIMENTO 

Os seis artigos selecionados, são identificados no quadro 1, segundo, título, autor, ano, 

objetivos e resultados.  

Quadro 1 – Identificação dos artigos segundo título, autor, ano, objetivos e resultados. São Paulo, 2018 

 Título Autor Ano Objetivo Resultados 

A1 Microbiota residente em 

equipamentos de 

radiodiagnóstico e a 

importância em reduzir a 

disseminação de 

microrganismos nas 

instituições de saúde4.  

ALMEIDA, M. 

W. M.; IEMBO 

T. 

 

2015 Analisar o nível de 

contaminação do setor de 

radiodiagnóstico 

As Comissões de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) das 

instituições de saúde deveriam 

desenvolver atividades  

educativas também com o setor 

de radiodiagnóstico 

A2 Contaminação microbiana de 

punhos de jalecos durante a 

Assistência à saúde5. 

 

MARGARIDO, 

C. A. et al. 

2013 O estudo objetivou avaliar  

a contaminação 

bacteriana em jalecos de 

acadêmicos de 

enfermagem 

Conclui-se neste estudo que os 

jalecos apresentaram 

contaminação por 

microrganismos de importância 

patogênica 

A3 Contaminação de cassetes 

radiográficos em hospital 

privado6. 

PEREIRA, L. 

M.  et al. 

2012 Investigar os cassetes 

radiográficos como fontes 

de contaminação cruzada 

entre pacientes 

A pesquisa identif icou que os 

cassetes radiográficos devem ser 

considerados como fômites  

durante a realização dos exames  

de raios X no leito 

A4 Riscos ocupacionais em 

centros de radiodiagnóstico7. 

SANTOS Jr., 

B. J.  et al. 

2010 Avaliar os procedimentos 

de biossegurança no 

serviço de 

radiodiagnóstico 

As não conformidades  

encontradas estão diretamente 

relacionadas pela falta do 

conhecimento da legislação, da 

educação continuada, da 

ausência de políticas, programas  

escritos de qualidade e segurança 

do paciente. 

A5 Avaliação microbiológica das 

mãos de profissionais da 

saúde de um hospital 

particular de Itumbiara, 

Goiás8. 

CUSTÓDIO, J. 

et al. 

2009 Avaliar qualitativa e 

quantitativamente os 

microorganismos 

presentes na microbiota 

das mãos dos 

profissionais de saúde 

Considera-se que há uma 

necessidade de programas de 

educação continuada nos quais a 

higiene das mãos seja priorizada, 

A6 Medidas de prevenção e 

controle de infecção 

percepção e conhecimentos  

dos técnicos em radiologia9. 

ESPÍNDOLA, 

K. K. L.; 

RAMOS, I. C.; 

LEITÃO, I. M. 

T. A. 

2008 Avaliar os procedimentos  

dos técnicos em 

radiologia na prevenção 

de infecção no 

atendimento prestado no 

serviço de radiologia  

Os técnicos em radiologia têm um 

grande fator na prevenção de 

infecção hospitalar 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Há baixa produção cientifica nacional sobre a segurança do paciente, relacionada ao 

risco de contaminação de artigos/equipamentos e à infecção, no setor de 



radiodiagnóstico. Os estudos apontam para o fato de que os jalecos e cassetes 

radiográficos serem considerados como fonte de contaminação por microrganismos 

(A2 e A3). Apontam, sobre a falta do conhecimento da legislação e ausência de 

políticas e programas escritos de qualidade e segurança do paciente (A4), a 

importância da higienização das mãos (A5), destacam o papel dos técnicos na 

prevenção de infecção hospitalar (A6) e sugerem o desenvolvimento de atividades 

educativas (A1 e A4). 
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