PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM ALERGIA AO
CONTRASTE IODADO EM UM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
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O contraste iodado é um composto cujo componente principal é o iodo como
elemento radiopaco. Existe uma classificação dos contrates iodados devido ser um
componente relevante no aparecimento de reações alérgicas, que se classificam
como iônicos e não iônica, os principais casos de reações ao contraste com iodo
estão relacionados aos iônicos. Entretanto as reações graves denotam o risco de
morte e requerem suporte terapêutico de emergência. Os sintomas podem incluir
arritmias, edema de glote, hipotensão, broncoespasmo severo, convulsão, edema
pulmonar, síncope, fibrilação atrial ou ventricular e parada cardiorrespiratória. Exames
de imagens são essenciais para detecção de algumas patologias ou até mesmo para
o acompanhamento de algum tratamento, é necessário o uso de contraste com iodo.
Foi observado que não havia algo que sinalizasse quais os pacientes que possuem
sensibilidade a este componente. Diante disso, notou-se a importância de criar um
protocolo onde sinalize quais os pacientes que possuem alergia. Elaborar e
implementar um protocolo para identificação de indivíduos alérgicos ao contraste
iodado, em um setor de diagnóstico por imagem. Para elaboração da planilha será
utilizado 6w3h, consistem basicamente em estabelecer metas, com prazos e
planejamento adequado. A ferramenta pode ser aplicada em várias áreas de
conhecimento dependendo apenas das necessidades, servindo como base para uma
ação, será feito identificação de indivíduo alérgico ao contraste iodado, Por que ao
investigar o processo de trabalho da instituição, observou-se, que não existia
protocolo que sinalizasse quais indivíduos, possuíam alergia medicamentosa ou a
iodo, será responsável pela realização das tarefas. A acadêmica de enfermagem
Claudia Godoy, cada uma das tarefas será realizada por etapa; primeira Etapa foi
apresentação do projeto para o professor supervisor, segunda etapa apresentação
do projeto para o enfermeiro supervisor , terceira etapa compra das bolinhas e
pulseiras azul. Quarta etapa comunicação aos funcionários sobre a data da
apresentação do projeto, quinta etapa apresentação do projeto, sexta etapa
aplicação do projeto, cada uma das tarefas será executada no centro de imagem
do hospital Erasto Gaertner, serão orientados enfermeiro, técnicos de enfermagem
e estagiários. As consequências de um processo alérgico no uso do contraste
podem causar danos graves em pacientes que são submetidos a exames de
imagem no qual o uso do iodo é importante, espera-se que a instituição visualize a
importância da criação de um protocolo de alergia e coloquem em prática a sua
aplicação. A segurança é um dos critérios básicos para se garantir a qualidade da
assistência ao paciente é dependente de informações precisas e oportunas para
executar intervenções envolvidas no cuidado para garantir qualidade no atendimento
e excelência no resultado.
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