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Resumo
Introdução: O paciente pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados à sua
saúde, fornecendo informações importantes a respeito de si mesmo e interagindo com os
profissionais da saúde; garantindo a precisão para condutas durante o atendimento e
realização do exame.Essas informações são fornecidas no dia do agendamento,pelo
paciente e/ou responsável durante a entrevista feita pela enfermagem a fim de coletar
dados relevantes para orientar as condutas,antes,durante e pós- exame. Objetivo:
Apresentar o impresso de Pesquisa do Paciente Alérgico com a finalidade de organizar e
minimizar reações adversas nas áreas de tomografia, urografia, angiografias.
Metodologia: Foram elaborados e utilizados diferentes impressos ao longo dos anos e
em 2011 foram feitas melhorias do impresso Pesquisa do Paciente Alérgico, incluindo a
prescrição médica e orientações de enfermagem. Resultados: Foi elaborado de forma
sistematizada com o objetivo de coletar dados, proporcionar direcionamento, conduta,
segurança técnica ao paciente e ao profissional da área. A utilização do instrumento
possui cinco etapas: entrevista com levantamento de dados e orientação para exame, no
dia do agendamento; check list da 1° etapa - dia do exame, prescrição médica e
execução da prescrição - dia do exame, procedimento e anotação de enfermagem; - dia
do exame, orientações pós-exame - dia do exame, Conclusão: O impresso utilizado e
preenchido de forma sistematizada proporciona um atendimento organizado e com
qualidade diminuindo as possíveis intercorrências e garantindo maior segurança no
exame.
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