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RESUMO 
 
 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA Este Tema foi abordado para mostrar que as ações do enfermeiro na área 
da saúde vão além dos cuidados tradicionalmente conhecidos, este profissional pode vir a 
desenvolver suas atividades em diversas áreas relacionadas à saúde e por ter um trabalho 
diversificado este profissional é sempre impulsionado a buscar continuamente atualizações 
dentro da área de tecnologia e saúde desenvolvendo e aperfeiçoando cada vez mais suas 
hablidades. O objetivo do trabalho é discutir o papel do enfermeiro na Unidade de Diagnóstico 
por Imagem, levando em consideração suas atribuições bem como a do técnico e a do auxiliar 
de enfermagem, mostrando as suas competências e o conhecimento que o profissional 
envolvido nessa área precisa ter para prestar uma assistência de qualidade para o indivíduo 
que irá realizar um exame, e contribuindo para que tudo ocorra adequadamente e contribuindo 
assim para que o local prestador de serviço esteja sempre salvaguardado de quaisquer 
irregularidades e complicações com os órgãos fiscalizadores. A metodologia utilizada para a 
realização deste trabalho foi embasado em pesquisa bibliográfica, e está fundamentada na 
obra de NISCHIMURA (1999) e nas regulamentações para o exercício da enfermagem 
encontradas no site do Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Este trabalho se justifica 
pois orienta o profissional de enfermagem sobre a importância de sua presença na Unidade de 
Diagnóstico por Imagem pois ele possui conhecimento técnico-científico para a realização de 
procedimentos de alta complexidade e está apto a prestar uma assistência de qualidade aos 
pacientes; para o paciente a presença deste profissional lhe confere maior segurança e 
confiabilidade, pois o mesmo terá uma assistência prestada por profissional capacitado e 
qualificado para a realização de procedimentos invasivos: o reconhecimento de alterações 
graves e a indicação de orientações adequadas aos pacientes e demais profissionais 
envolvidos no procedimento. Nossa experiência com este trabalho mostrou-nos que o 
enfermeiro deve ser capacitado para atuar em diversas áreas e que na Unidade de Diagnóstico 
por Imagem sua atuação é imprescindível para que a assistência seja prestada com qualidade 
e eficiência, minimizando e evitando os riscos de intercorrências o enfermeiro nessa unidade 
também é responsável pela supervisão dos funcionários assim como por conferir se está tudo 
correto com a organização, limpeza e manutenção dos equipamentos e do setor e por 
supervisionar o trabalho e desempenho dos técnicos e auxiliares de enfermagem na 
assistência prestada ao paciente. Palavaras-chave: enfermeiro, assistência, diagnóstico por 
imagem 


