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RESUMO 

 

Introdução: Os benefícios do uso da radiação ionizante na área médica são muitos. 
Porém, seus possíveis efeitos deletérios são, muitas vezes, negligenciados e seu 
uso pode aumentar a incidência de câncer, em especial na população pediátrica. 
Diferentes iniciativas têm sido tomadas para reduzir a dose de radiação ionizante 
nestes pacientes. Objetivos: Verificar a percepção dos pais e responsáveis de 
pacientes pediátricos internados sobre o uso da radiação ionizante em exames de 
imagem.Materiais e métodos: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e 
transversal, que possui dados quantitativos e qualitativos. A coleta de dados foi feira 
por meio de questionário com 17 questões fechadas e duas abertas, preenchidas 
por 77 pais ou responsáveis de pacientes pediátricos internados no Hospital Santa 
Lucinda, Sorocaba-SP. A análise das questões foi feita pela perspectiva quantitativa 
e pela qualitativa. Resultados: A maioria dos participantes compreende o motivo da 
realização dos exames solicitados, porém não sabem o que é radiação ionizante. 
Há, por parte dos pais, uma pressão para que exames sejam realizados. As medidas 
de controle do uso de radiação ionizante nas crianças do hospital estão sendo 
deficitárias, representada pela distribuição das carteiras de radioproteção. 
Conclusão: Os pais e responsáveis estão pouco informados sobre os potenciais 
riscos da radiação ionizante. Medidas educativas que valorizam a relação médico-
paciente podem reduzir o uso de exames que emitem radiação. Ainda, é importante 
a manutenção e adequada execução das propostas já existentes para redução de 
dose.  

 

Palavras-chaves: efeitos da radiação, proteção radiológica, pediatria, percepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: There are many benefits of the ionizing radiation use in the medical 
field. However, it´s possible deleterious effects are often overlooked and its use may 
increase the incidence of cancer, especially in the pediatric population. Different 
initiatives have been taken to reduce the dose of ionizing radiation in these patients. 
Objectives: To verify the perception of parents and caregivers of pediatric inpatients 
about the use of ionizing radiation in imaging exams. Materials and methods: This 
is an exploratory, descriptive and cross-sectional study, which has quantitative and 
qualitative data. Data collection was carried out through a questionnaire with 17 
closed questions and two open questions, completed by 77 parents or responsible of 
pediatric inpatients admitted to Santa Lucinda’s Hospital, Sorocaba-SP. The analysis 
of the questions was made using quantitative and qualitative perspectives. Results: 
Most participants understand the reason for the requested exams, but do not know 
what ionizing radiation is. There is a pressure made by the parents to the doctors 
requesting exams. The initiatives to control the use of ionizing radiation in the 
hospital are being deficient, represented by the distribution of radioprotection card. 
Conclusion: Parents and caregivers are poorly informed about the risks of ionizing 
radiation. Educational initiatives that emphasize the doctor-patient relationship can 
reduce the number of exams that uses ionizing radiation. Also, it’s still important to 
maintain and properly manage existing proposals for dose reduction. 

 

Keywords: radiation effects, radiological protection, pediatrics, perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

A descoberta dos raios X revolucionou a medicina e continua trazendo 

benefícios desde o século XIX, especialmente para a área médica, onde sua 

aplicabilidade é indiscutível tanto para pacientes quanto para as instituições de 

saúde. O seu uso permite que o diagnóstico seja feito de forma mais rápida e 

eficaz, reduzindo o tempo médio de internação, bem como tornando as 

análises mais precisas e ágeis, promovendo assim melhor qualidade de 

atendimento ao doente e maior economia para hospitais1.   

1.1 Definindo Radiação 

A radiação é uma forma de transmissão de energia e, quando se trata do 

espectro eletromagnético, pode ser dividida   em duas grandes categorias: 

radiação não ionizante e ionizante, sendo esta última a categoria que 

contempla os raios X. Estes são ondas eletromagnéticas de alta energia, que 

podem interagir com a matéria de diferentes maneiras2. A radiação não 

ionizante são compostas por ondas eletromagnéticas que não carregam 

energia suficiente para promover a ionização de um átomo ou molécula. Os 

exemplos mais comuns de radiação não ionizante incluem a luz visível, as 

ondas de rádio, os micro-ondas e as ondas utilizadas em telefonia móvel 3. 

O termo radiação também é empregado para descrever o transporte de 

energia, tanto na forma de ondas eletromagnéticas como na de partículas 

subatômicas, capazes de causar ionização na matéria, ou seja, remover 

elétrons de um átomo ou uma molécula. Os efeitos da radiação ionizante 

dependem, sobretudo, da quantidade e da qualidade da radiação incidente, 

bem como da natureza do material com o qual está interagindo4. Assim, a 

interação das radiações ionizantes com a matéria é um processo que ocorre no 

nível atômico e molecular, com transferência de energia para as partículas que 

interpõem a trajetória da onda. Caso a energia transferida seja superior à 
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energia de ligação do elétron, este é ejetado da orbita atômica. Tal processo é 

denominado ionização e é frequentemente associado à radiações de alta 

energia, como raios X e raios gama5. 

1.2 Principais Fontes de Radiação Ionizante 

É fato que todos os seres vivos estão sempre expostos à radiação 

ionizante que provêm de fontes radioativas naturais ou artificiais. As fontes 

naturais de radiação incluem os raios cósmicos, a radiação terrestre e os 

radionuclídeos, presentes de maneira natural no corpo humano. O radônio, por 

exemplo, é um gás radioativo produzido pelo decaimento natural do urânio, que 

se acumula em porões de casas construídas em solo rico em urânio. Materiais 

de construção, a exemplo de concreto e tijolo, podem gerar radônio, que é 

emissor de partículas alfa que podem ter como alvo principalmente o tecido 

pulmonar6,7,8. 

Os potenciais efeitos deletérios causados pela radiação ionizante por 

vezes são negligenciados. Houve aumento substancial na utilização de exames 

que utilizam a radiação ionizante nas últimas décadas, com pouca atenção 

para seus possíveis danos7. Em 2006, os exames radiológicos representavam 

48% da dose coletiva média de radiação nos Estados Unidos da América, 

sendo que o exame de tomografia computadorizada correspondia a 50% de 

toda a dose de radiação proveniente da área médica, segundo o National 

Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP)7. 
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Figura 1 - Doses coletivas de radiação média nos Estados Unidos, no ano de 
2006. Adaptado de Schauer, D. A., & Linton, O. W. (2009)9. 

 

1.3 Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante 

Parte da energia da radiação ionizante é depositada na matéria e tecidos 

vivos ao atravessá-los. Como resultado, pode haver interações elétricas nas 

moléculas de células irradiadas que, potencialmente, podem levar a danos 

biológicos 10. 

O dano ao DNA pode acarretar várias consequências: quando ocorre em 

uma única fita de DNA é, na grande maioria das vezes, reparado 
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apropriadamente pela célula, sem acarretar sequelas deletérias subsequentes. 

No entanto, uma quebra afetando as duas fitas de DNA cria a possibilidade 

para que elas sejam reconectadas de forma anormal, ocasionando os efeitos 

adversos que a radiação ionizante pode ter sobre os seres vivos. 

Primeiramente o DNA pode reunificar de forma incorreta, tornando a célula 

inviável e ocasionando sua morte. Em segundo lugar, as fitas podem se 

reunificar com uma translocação simétrica, com o potencial de expressão de 

um oncogene durante a divisão celular e, consequentemente, desenvolver 

malignidade. Existe ainda a possibilidade da replicação das células 

reprodutivas com mutações induzidas em seu material genético, dando origem 

a potenciais desordens hereditárias 11. 

Os danos indiretos ao DNA ocorrem principalmente pela radiólise da 

água que podem gerar espécies reativas de oxigênio, como os radicais 

hidroxila, os agentes redutores com radicais de hidrogênio e elétrons 

hidratados. É possível também que ocorra a formação de radicais livres de 

nitrogênio, que possuem os mesmos efeitos danosos que os outros radicais 

livres. A subsequente cascata, além de danificar o material genético, pode 

modificar os componentes celulares levando ao mal funcionamento da célula2.  

As crianças e os adolescentes possuem maior sensibilidade à radiação 

ionizante pelo fato da intensa replicação celular que ocorre em seus tecidos. 

No momento da replicação celular, o material genético fica menos protegido, 

estando mais suscetível aos danos causados pelos rios X. Sendo assim, 

quanto mais jovem for a criança, mais replicação celular está ocorrendo, 

consequentemente maior sensibilidade à radiação ionizante12,13. 

Os efeitos deletérios da radiação ionizante nos tecidos humanos podem 

ser divididos em dois tipos: não estocásticos (determinísticos) e estocásticos. 

1.3.1 Efeitos Determinísticos (Não estocásticos): 

Os efeitos não estocásticos ocorrem com doses substanciais de 

radiação, a ponto de superar a capacidade de regeneração das células e 
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tecidos. Quando este limite de exposição é excedido, determina morte ou dano 

celular significante, o que determina o mal funcionamento celular ao nível 

macroscópico, tornando o tecido incapaz de desempenhar suas funções. A 

severidade dos efeitos determinísticos aumenta proporcionalmente com a 

dose. Como o limite de dose de radiação para ocasionar efeitos determinísticos 

é conhecido e mensurável, os mecanismos escolhidos para proteção 

radiológica, podem ser adequados à exposição14. 

Dentre os efeitos determinísticos, encontra-se o eritema cutâneo, a 

catarata, a esterilidade e a síndrome da irradiação aguda. Esta última inclui 

náuseas, vômitos e diarreia que se desenvolvem horas ou minutos após a 

exposição como consequência dos danos causados à medula óssea, ao trato 

gastrintestinal e ao sistema nervoso central15.  

1.3.2 Efeitos Estocásticos: 

Os efeitos estocásticos, são aqueles que não determinam dano imediato 

ao tecido ou seu funcionamento. Ele ocorre, quando a radiação os atravessa, 

deposita parte da energia que carrega, assim, podendo causar mutações 

genéticas com potencial carcinogênico e defeitos hereditários. As mutações 

podem ser desde pontuais, ou também uma translocação cromossômica e 

formação de oncogenes. Estas consequências podem ocorrer por alterações 

em uma única célula, embora a maioria dos danos radio-induzidos seja 

reparado rapidamente, sem maiores consequências. Os efeitos danosos 

podem ocorrer com qualquer nível de exposição à radiação, sendo o aumento 

de sua probabilidade  diretamente proporcional ao aumento da dose e com 

efeito cumulativo16,17.  
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1.4 Danos ocasionados pelo uso dos raios X: 

Nos primórdios, o uso do raio X na área médica era limitado devido à 

alta voltagem e tempo de exposição necessários para gerar imagem adequada 

e muitas vezes resultavam inclusive em danos ao tubo de raio X. Eram mais 

utilizadas por cirurgiões para localizar projéteis metálicos e cálculos renais 

devido a maior radiodensidade destes materiais18.  

Os primeiros efeitos determinísticos da radiação ionizante começaram a 

ser identificados logo após a sua descoberta. Dentre os casos reportados, 

encontra-se o relato feito em setembro de 1896 sobre um homem que foi 

atingido por um projétil de arma de fogo na cabeça, cerca de dez anos antes. 

Após ouvir sobre a descoberta do raio X, este homem decidiu ter o projétil 

localizado e removido. Desta forma buscou pelo Professor Jones no laboratório 

de física na Universidade de Minnesota. Foram feitas três incidências de raio X, 

uma pela região frontal, outra pela abertura bucal e a terceira na região 

posterior da sua orelha direita. A exposição à radiação foi iniciada às oito horas 

e terminou às 22 horas do mesmo dia. Após 24 horas, o paciente se 

encontrava com a cabeça coberta por bolhas e em alguns dias começou a 

apresentar dor intensa, edema labial importante com rachaduras e 

sangramento, aumento de tamanho da orelha direita e perda do cabelo à 

direita. Apesar das consequências, o projétil foi localizado com sucesso 

aproximadamente a 2,5 centímetros abaixo da protuberância occipital18,19.  

Com a evolução dos equipamentos de raio X, novas tecnologias e 

demandas, houve aumento expressivo de procedimentos em relação aos 

primórdios da radiologia e, mesmo com os avanços, os efeitos determinísticos 

continuaram acontecendo. Na Figura 2 está representada uma criança que 

desenvolveu eritema cutâneo na área irradiada após 151 exposições no 

mesmo nível por exames de TC 20.    
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Figura 2 - Eritema cutâneo secundário a 151 exposições consecutivas de 
tomografia computadorizada. 

Fonte: fotografia retirada de Holmberg, O. & Czarwinski, R., (2010)20.  
 

Os procedimentos intervencionistas guiados por fluoroscopia também 

podem resultar em efeitos determinísticos severos, uma vez que os exames 

fluoroscópicos produzem maiores doses de radiação do que os procedimentos 

radiográficos21. Na Figura 3 está representado um caso de um paciente que 

apresentou necrose cutânea por radiação após ser submetido a grandes doses 

durante um cateterismo cardíaco20. 
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Figura 3 - Necrose cutânea por excesso de exposição à radiação durante 
procedimento de cateterismo cardíaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: fotografia retirada de Holmberg, O. & Czarwinski, R., (2010)20. 

1.5 O Risco de Câncer: 

O risco de câncer, aumenta, de forma proporcional, em pacientes 

expostos ao raio X quando comparados aos não expostos, mesmo em baixa 

dose. Os possíveis efeitos vão desde o surgimento precoce de catarata, até o 

surgimento de câncer 12,22,23.  O período entre a exposição radiológica e o 
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diagnóstico de câncer, na maioria dos casos, pode ser superior a uma ou duas 

décadas 24. 

Um estudo americano estimou que, no final da década de 90, eram 

realizadas 600.000 TC de abdome ou de crânio anualmente em crianças 

menores de 15 anos e deduziu que 500 destes indivíduos poderão vir a morrer 

de câncer atribuído ao exame. Neste mesmo estudo, estimou-se também o 

aumento do risco de mortalidade por câncer de uma criança com um ano de 

vida após a exposição à radiação pela TC de abdome ou pela TC de crânio, 

embora baixo, o risco não é desprezível25.  

No Reino Unido, um estudo retrospectivo avaliou 180.000 jovens sem 

diagnóstico prévio de câncer, que fizeram tomografias computadorizadas no 

sistema público de saúde britânico. Como resultado, verificou-se uma relação 

positiva entre a dose de radiação de tomografias computadorizadas e o 

aparecimento de leucemia. Apesar dos benefícios clínicos das tomografias 

realizadas, concluiu-se que elas podem vir a aumentar a chance de ocorrer 

leucemia e tumores cerebrais, devendo-se manter sempre a menor exposição 

possível à radiação ionizante26. 

Mathews et al. realizaram uma revisão de dados do sistema de saúde 

australiano entre os anos de 1985 e 2005, que abrangeu um universo de dez 

milhões de crianças e adolescentes. Foram incluídos no estudo apenas 

crianças e adolescentes que não possuíam história oncológica, totalizando um 

número 680.000 crianças e adolescentes que realizaram ao menos um exame 

de tomografia computadorizada. Neste estudo ficou evidente o aumento do 

risco de câncer de 24% em relação à população não exposta 13. 

Infelizmente, já é descrito na literatura que uma única exposição já é o 

suficiente para aumentar o risco de desenvolvimento de alguma lesão maligna, 

no entanto, é importante lembrar que as vantagens obtidas por um diagnóstico 

certo em determinadas situações, superam o aumento no risco de malignidade. 

O risco de desenvolvimento de câncer também se mostrou aumentado 

naquelas crianças que foram expostas mais jovens à radiação ionizante e foi 

proporcional ao número de exames realizados11,12.  
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1.6 Proteção radiológica: 

A proteção radiológica ou radioproteção pode ser definida como um 

conjunto de medidas que visam proteger o indivíduo e o ecossistema de 

possíveis efeitos indesejáveis causados pelas radiações ionizantes. Outra meta 

da proteção radiológica é de limitar a probabilidade de ocorrência de efeitos 

determinísticos e estocásticos27. 

As primeiras recomendações em proteção radiológica apareceram 

apenas um ano após a descoberta de Röntgen e são, entre as medidas 

preconizadas, tornar o tempo de exposição o mais curto possível, não 

permanecer a menos de 30 centímetros do tubo de raio X e cobrir a região 

exposta com vaselina. Desta forma, já nos primeiros anos após a descoberta 

dos raios X, já estavam definidos três dos conceitos básicos da proteção 

radiológica: tempo, distância e blindagem 28. Hoje se sabe que além destes 

conceitos deve-se entender aspectos sociais, comparativos e econômicos da 

radioproteção para que se chegue a uma decisão sobre o que é razoavelmente 

possível. No caso das exposições médicas, deve se levar em conta se é uma 

exposição planejada ou não planejada previamente, como os exames de 

urgência e emergência que não possuam alternativas, devendo sempre contar 

com a devida justificativa29.  

A Portaria 453/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de 

proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Estas 

diretrizes ficam armazenadas em todos os serviços de radiodiagnóstico, 

contando com um exemplar deste Regulamento em seus setores que 

empregam os raios X, e que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo. 

As responsabilidades regulatórias do Ministério da Saúde reiteram a 

necessidade de garantir a qualidade dos serviços de radiodiagnóstico 

prestados à população, assim como de assegurar os requisitos mínimos de 

proteção radiológica aos pacientes, aos profissionais e ao público em geral. 30 
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1.7 Estratégias de redução de dose: 

Os princípios atuais que norteiam a redução de dose envolvendo os 

exames com radiação ionizante são:  

• Justificativa: O exame necessita ter a indicação adequada.  

• Otimização: sua execução deve seguir as recomendações as low 

as reasonably achievable (ALARA), que consiste em dar a menor 

dose possível para promover uma imagem adequada que 

mantenha a acurácia do exame, sem perda de sua qualidade. 

• Limitação: embora os níveis de exposição ocupacional para a 

radiação ionizante sejam bem definidos por diretrizes de 

organizações, não há limites claros estabelecidos para exames e 

procedimentos médicos.31,32. 

Outras formas de otimizar os estudos radiológicos são: reduzir o número 

de fases contrastadas, direcionamento do protocolo para patologias 

específicas, reduzir a área irradiada e reduzir solicitações não justificadas. 

Segundo Larson et al., aproximadamente 30% de todos os exames de TC em 

crianças não trazem benefícios reais ou poderiam ser substituídos por outros 

métodos sem radiação ionizante. Não é possível atingir níveis substanciais de 

redução de dose em determinados exames apenas com fatores técnicos, o uso 

de métodos alternativos pode auxiliar neste objetivo. 33,34. 

Os métodos modernos de processamento de imagem também oferecem 

redução substancial da dose de radiação e melhor avaliação das imagens em 

comparação com filmes fotográficos, porém há um risco de se aumentar a dose 

do paciente sem que isso seja percebido. 32. 

1.8 Campanhas para redução de dose: 

A Sociedade Americana de Radiologia Pediátrica em parceria com a 

General Electric Medical Systems organizou conferência multidisciplinar para 
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discutir os efeitos da dose de radiação proveniente de exames de imagem em 

crianças, em agosto de 2001, em resposta aos questionamentos sobre tais 

efeitos, feito pela comunidade ligada a radiologia (radiologistas, físicos 

médicos, fabricantes de equipamentos e entidades governamentais)35,36. 

Estabeleceu-se fundamentos para a realização de exames de tomografia 

computadorizada, bem como a propagação do princípio ALARA. O consenso é 

a escolha da dose correta para uma TC que seja direcionada para as 

especificações de atenuação e tamanho de cada paciente, bem como para o 

diagnóstico assertivo 35,36. 

1.8.1Image Gently® 

Este projeto foi criado em 2006 como parte da resposta ao problema de 

saúde pública causado pelos efeitos deletérios da radiação ionizante. Trata-se 

de aliança entre as sociedades de radiologia, agências e organizações 

dedicadas à redução de dose em crianças. É coordenado por um grupo de 

caráter multidisciplinar, composto por médicos radiologistas, técnicos em 

radiologia e físicos médicos. Em seu primeiro encontro em julho de 2007 

envolvendo seus membros fundadoresAmerican College of Radiology (ACR), 

the Society for Pediatric Radiology (SPR), American Society of Radiologic 

Technologists (ASRT), e American Association of Physicists in Medicine 

(AAPM) criaram a primeira mensagem da campanha que compreende em 

conscientizar a todos os envolvidos sobre a radiação em TC, e assim, reduzir a 

dose em crianças. A primeira fase da campanha Image Gently teve como 

público alvo médicos radiologistas e técnicos. Outro objetivo era o 

envolvimento de físicos médicos permitindo a execução de protocolos de baixa 

dose. The Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging foi oficialmente 

formada em 2007 e o termo image gently foi escolhido para divulgar a 

campanha 37. 
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1.8.2 Image Wisely® 

Em junho de 2009, o ACR e a Radiological Society of North America 

(RSNA) estabeleceram uma força tarefa conjunta para assegurar a redução de 

exames de imagem que utilizam de radiação ionizante e não tragam benefícios 

reais para o paciente, além de recomendar a redução da dose de radiação nos 

exames necessários. Especificamente iniciou com a criação de recursos de 

informação para radiologistas e técnicos em radiologia, médicos solicitantes, 

paciente e público em geral dos Estados Unidos. Em 2013, o website da Image 

Wisely introduziu os casos em proteção radiológica que passaram a oferecer 

créditos para educação continuada. 38,39. 

1.8.3 The Bonn Call for Action: 

Em dezembro de 2012 a International Atomic Energy Agency (IAEA) 

realizou em Bona, Alemanha a International Conference on Radiation 

Protection in Medicine: Setting the Scene for the Next Decade, com a finalidade 

de identificar e abordar questões relacionadas à proteção radiológica. A 

conferência foi co-patrocinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

organizada pelo Governo da Alemanha, através do Ministério Federal do Meio 

Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear. Nesta conferência 

foram estabelecidos objetivos descritos abaixo. Esta conferência foi 

denominada de The Bonn Call-for-Action. 40 

Os objetivos estabelecidos pela conferência foram os seguintes: 

• Melhorar a aplicação do princípio da justificação. 

• Aprimorar a implementação do princípio de otimização da 

proteção e segurança. 

• Reforçar o papel dos fabricantes em contribuir para o regime geral 

de segurança. 
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• Fortalecer a educação em proteção contra radiação e o 

treinamento dos profissionais de saúde. 

• Moldar e promover uma agenda de pesquisa estratégica para 

proteção contra radiação na medicina. 

• Aumentar a disponibilidade de informações globais aprimoradas 

sobre exposições médicas e exposições ocupacionais. 

• Melhorar a prevenção de incidentes e acidentes com radiação 

médica. 

• Fortalecer a cultura de segurança contra radiação nos cuidados 

de saúde. 

• Promover um melhor diálogo a respeito do risco-benefício do uso 

da radiação. 

• Fortalecer a implementação de requisitos de segurança de forma 

global. 

1.8.4 Eurosafe Imaging® 

Em 2014 a European Society of Radiology (ESR) lançou oficialmente 

sua campanha em proteção radiológica com a finalidade de promover imagens 

radiológicas apropriadas, manter as doses de radiação nos níveis de referência 

para diagnóstico, e utilizar o princípio ALARA para garantir a redução de dose 

sem comprometer a qualidade da imagem para o diagnóstico.  

Segundo a proposta inicial, outros objetivos desta campanha eram 

somar forças com as sociedades nacionais europeias de radiologia, sociedades 

das subespecialidades, profissões médicas correlacionadas, organizações 

internacionais e indústrias 41. 



30 

 

1.8.5. Latinsafe® 

Esta iniciativa foi lançada oficialmente na 45ª Jornada Paulista de 

Radiologia em 2015. O primeiro slogan utilizado foi “Diagnóstico por imagem na 

dose certa”, com ênfase na radioproteção do paciente 42. 

O objetivo principal desta campanha é promover a proteção radiológica 

do paciente na América Latina e contribuir para conscientizar os médicos 

radiologistas, assistentes, pacientes e população em geral sobre a importância 

da radioproteção43.  

1.8.6 AfrosafeRad® 

Criada em fevereiro de 2015, o Afrosafe Rad é a campanha de proteção 

radiológica do continente africano, com o apoio da African Society of Radiology 

(ASR). Sua missão é promover a otimização do uso da radiação ionizante para 

fins de diagnóstico, terapêutica e intervencionista. Segue as recomendações da 

International Basic Safety Standards (BSS) e o Bonn Call for Action44. 

1.8.7 Campanhas Brasileiras: 

No Brasil, pesquisas na linha de radioproteção tem envolvido alguns 

projetos em hospitais regionais se utilizando dos princípios das campanhas 

internacionais. Um deles realizado no Hospital Dr. Miguel Soeiro em Sorocaba-

SP, promoveu um projeto educacional no uso de carteirinha de radioproteção 

como um instrumento de conscientização no uso dos métodos radiológicos 

com envolvimento de equipe multidisciplinar e dos familiares para exames 

pediátricos45,46. Após a intervenção, se observou redução significativa na 

realização de exames radiológicos no setor de urgência daquela instituição, ao 

se considerar o número de exames feitos um anos antes e um ano após a 

aplicação46. 
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No Hospital Santa Lucinda, localizado no município de Sorocaba-SP, foi 

implantada em 2017 a Comissão de Proteção Radiológica Hospitalar (CPRH), 

que é um órgão de natureza técnico-científica, de assessoria, de caráter 

consultivo e deliberativo em matérias de sua competência, multiprofissional, em 

2017. A Comissão tem por finalidade a elaboração, implantação e avaliação do 

Programa de Controle de Radioproteção Hospitalar, segundo as normativas 

das portarias que o regulamentam e os critérios dos programas internacionais 

de redução de dose e segurança ao paciente do Colégio Americano de 

Radiologia para crianças (Image Gently®) e adultos (Image Wisely®). 

Acompanhando a preocupação mundial em relação a exposição à 

radiação ionizante, a CPRH está desenvolvendo e implantando projeto de 

conscientização e monitorização permanente da realização dos exames 

radiológicos nos serviços do Hospital Santa Lucinda, visando a qualidade e a 

segurança do atendimento dos seus pacientes. Um deles é a carteira de 

radioproteção infantil, demonstrado na Figura 4, que, segundo o programa é 

entregue para crianças internadas nesta instituição47.    
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Figura 4 - Cartão de Radioproteção Infantil distribuído como parte do programa 
de radioproteção no Hospital Santa Lucinda. 

 

 

 
Fonte: http://www.hospitalsantalucinda.com.br 47. 
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1.9 A Importância de conscientizar médicos, pais e responsáveis 

No estudo de Oliveira-Bernardo, foram distribuídas aproximadamente 17 

mil carteiras de radioproteção aos pais e responsáveis de crianças que 

realizavam exames radiológicos nos hospitais participantes, sempre 

acompanhadas dos esclarecimentos e orientações necessários. A carteira 

deveria ser preenchida todas as vezes que a criança realizava um exame de 

imagem com radiação ionizante. A iniciativa teve importante repercussão na 

mídia local, o que contribuiu para a sua divulgação46.  

Os pediatras, que a princípio hesitaram em distribuir a Carteira de 

Radioproteção, pois temiam que pudesse trazer preocupação excessiva aos 

pais, se surpreenderam com a boa receptividade da campanha, referindo que o 

documento passou a ser um instrumento muito útil para conscientizar os pais, 

ganhando a sua confiança e colaboração no sentido de evitar a exposição dos 

filhos a exames desnecessários que podem pôr em risco a sua saúde46.  

No hospital em que o estudo de Oliveira-Bernardo foi realizado, o 

acompanhamento do número de requisições de exames radiológicos indicou 

uma solicitação excessiva desses exames complementares. Sendo que, uma 

das hipóteses aventadas é que o excesso se deva à insegurança dos pais e 

responsáveis ou então da própria equipe de saúde. Não foi objetivo deste 

estudo entrevistar pais ou responsáveis para conhecer sua percepção sobre o 

tema, o que seria enriquecedor46.  

Segundo o estudo de Thornton, que avaliou o conhecimento e 

preferências de pacientes oncológicos sobre as práticas atuais de fornecimento 

de informações sobre a radiação ionizante na área médica, há uma lacuna 

entre o que se é praticado e as expectativas dos pacientes48.   

Um estudo realizado no Hospital Universitário de Oulu, na Finlândia, 

buscou identificar a experiência e desejo sobre informações de pais e 

responsáveis sobre os exames de radiografia realizados em seus filhos. 

Observou-se que a maioria dos responsáveis receberam informações 
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suficientes sobre os propósitos do exame, porém informações específicas 

sobre os riscos da exposição à radiação ionizante foram insuficientes49. 

Outro estudo conduzido em um hospital infantil no estado da Virgínia, 

nos Estados Unidos, buscou quantificar o conhecimento de pais e responsáveis 

de pacientes pediátricos sobre os efeitos da radiação ionizante proveniente de 

exames médicos. Detectou-se que a maioria deles não tinha ciência dos 

potenciais efeitos danosos, e que a fonte de preferência para aprender sobre o 

tema era a internet50.   

Um dos principais objetivos da comunicação de risco da radiação 

ionizante na medicina é garantir que pacientes, pais e/ou responsáveis 

recebam as informações necessárias de uma maneira que possam 

entender51,52.Os pais e responsáveis precisam de informações suficientes e 

diretas para entender os riscos inerentes e a necessidade de realizar um 

procedimento de imagem pediátrica. É importante que os encaminhadores e 

outros profissionais de saúde identifiquem as necessidades de comunicação e 

o estilo de comunicação preferido de seus pacientes e responsáveis. Cada 

paciente e família podem ser diferentes - sua formação cultural específica e 

seu histórico de saúde pessoal podem exigir comunicação de risco adaptada 

individualmente53. 

1.10 Resultados das campanhas de radioproteção: 

Segundo o relatório número 184, emitido pelo NRCP em novembro de 

2019, observou-se aumento de 25% no número de exames de tomografia 

computadorizada no ano de 2016. Apesar do aumento do número de exames, 

a dose média por tomografia computadorizada tem se mantido estável e a dose 

coletiva de radiação diminuiu, principalmente a proveniente da medicina 

nuclear, decorrente da redução do número de procedimentos. A redução por 

parte dos exames de imagem se deve aos avanços tecnológicos promovendo 

melhorias em hardware e protocolos, permitindo aquisição de imagens com 
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maior qualidade de menor dose, além das campanhas de conscientização. 
54,55,56 

É necessário ressaltar que as campanhas com ênfase na redução de 

dose de radiação, como a Image Wisely® e a Image Gently® propiciaram o 

aumento da consciência e compreensão sobre a dose de radiação proveniente 

da área médica, bem como promovendo a otimização de seu uso54,55. 
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2 OBJETIVOS 

Verificar a percepção dos pais e responsáveis de pacientes pediátricos 

internados na UTI neonatal, semi-intensiva e clínica pediátrica do Hospital 

Santa Lucinda sobre o uso da radiação ionizante em exames de imagem, na 

população pediátrica. 

Propor medidas instrutivas, para pais e responsáveis de crianças 

internadas no HSL sobre o uso consciente de exames que emitem radiação 

ionizante. 

Verificar a distribuição do Cartão de Radioproteção infantil no Hospital 

Santa Lucinda. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal que possui 

dados quantitativos e qualitativos.  Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo sob o número 3.504.495 (Apêndice A). 

Este estudo também possui ciência e aprovação da Diretoria do Hospital Santa 

Lucinda para sua realização (Apêndice B).  

3.1 Sujeitos da Pesquisa 

Este estudo foi realizado com pais ou responsáveis de crianças de 0 a 

13 anos internados na UTI neonatal, semi-intensiva, maternidade e clínica 

pediátrica do Hospital Santa Lucinda  (HSL),  em Sorocaba-SP. A coleta de 

dados ocorreu entre setembro e dezembro de 2019, sendo que 92 pais e 

responsáveis foram convidados e 77 destes aceitaram participar do estudo.  

3.2 Critérios de Inclusão e exclusão: 

Foram incluídos indivíduos maiores de 18 anos, que se declararam 

alfabetizados, responderam o questionário (Apêndice D), concordaram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

C).  

Até dois pais ou responsáveis da mesma criança poderiam responder o 

questionário, em tempos diferentes, para que não houvesse influência de 

opiniões sobre as respostas, porém, em todos os casos, houve apenas um 

participante por criança internada.  
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Os critérios de exclusão aplicados foram: ser menor de idade, não se 

declarar alfabetizado, não concordar em responder o questionário e não 

assinar o TCLE.  

3.3 Local da Pesquisa: 

Este trabalho foi desenvolvido no Hospital Santa Lucinda, um hospital 

vinculado a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Sorocaba, 

município de São Paulo, que conta com 16 leitos pediátricos, dez leitos de UTI 

neonatal e cinco leitos de cuidados intermediários ao recém-nascido. Destaca-

se que nesta unidade hospitalar, internam-se crianças que têm idade entre zero 

e 14 anos.   

3.4 Coleta de Dados e Análise 

Após uma breve explanação dos objetivos deste trabalho foi aplicado um 

questionário para a coleta de dados, com perguntas fechadas e abertas 

(apêndice D). O questionário foi impresso para sua aplicação, de maneira que 

uma cópia foi entregue para cada pai, mãe ou responsável do paciente, 

respeitando as condições do estudo. Junto com o questionário foi entregue 

uma caneta. O documento era composto de 17 perguntas fechadas e duas 

abertas e foi estimado o tempo de 40 minutos para que fosse respondido 

adequadamente. Solicitou-se que os pais e responsáveis respondessem 

individualmente em um local tranquilo. Ressalta-se que, para evitar indução de 

respostas, o pesquisador permaneceu distante do respondedor. Após 

terminado, os questionários foram recolhidos e agradeceu-se os participantes.  

Não foram dadas, por parte do pesquisador, explicações verbais ou 

escritas prévias ou durante a aplicação do questionário, com a finalidade de 

não influenciar nas respostas obtidas. Os participantes não foram impedidos de 

utilizar seus aparelhos celulares durante o procedimento. 
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Os resultados foram codificados e transcritos pelo pesquisador para um 

banco de dados no programa Microsoft Excel. Uma vez o banco de dados 

completo, os dados quantitativos foram importados para o software estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, IBM) onde foram realizados 

as análises quantitativas e o teste de Qui-Quadrado, conforme a origem dos 

resultados, sendo os valores de p<0,05 considerados como significantes. Os 

dados qualitativos foram importados para o software MAXQDA e foram 

analisados na modalidade temática segundo os conceitos de Bardin. As 

diferentes fases da análise de conteúdo se organizam em três polos, sendo 

eles: 1 - pré-análise; 2 - exploração do material; 3 – tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação57. Na pré-análise ocorreu o primeiro contato com 

as respostas obtidas na questão número 10, realizado a leitura flutuante até a 

exaustão da totalidade da comunicação e possibilitar a formação do “corpus” 

da pesquisa. Na segunda fase foram escolhidas as unidades de codificação e 

categorização conforme as seguintes regras: serem representativas da amostra 

selecionada; terem homogeneidade, pertencerem ao mesmo tema. A terceira 

fase do processo de análise do conteúdo correspondeu ao tratamento dos 

resultados. 

É importante destacar que todos os dados obtidos foram e serão 

mantidos sob sigilo e nenhum paciente será identificado, bem como seus pais 

ou responsáveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Este estudo contou com a participação de 77 pais e/ou responsáveis de 

um universo de 92 convidados, sendo que todos os participantes nesta 

pesquisa atendem os critérios de inclusão pré-estabelecidos quando da 

concepção deste trabalho. Identificou também que apenas um dos pais ou 

responsáveis de cada criança respondeu ao questionário.  

A idade das crianças internadas variou de 0 até 10,6 anos, sendo que a 

idade média encontrada foi de 1,4± 2,3 anos, sendo que 90,9% das crianças 

estavam internadas pela primeira vez na instituição, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1: Respostas à pergunta número 2: “A criança já esteve internada nesta 
instituição antes?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Respostas Respondentes Porcentagem 

Sim 7 9,1 

Não 68 88,3 

Não respondeu 2 2,6 

Total 77 100,0 

χ2 49,613; p<0,001 

 

É importante ressaltar que o hospital Santa Lucinda tem um fluxo 

importante de recém-nascidos, que pode ser explicado por ser referência de 

maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e sistema suplementar de 

saúde, contribuindo para a idade média observada, uma vez que corresponde 

aparte importante do volume de internações pediátricas desta instituição. 

Ainda, o hospital também atende crianças de outras idades, oriundas do 

município de Sorocaba-SP e região.   Destaca-se que quanto mais jovem for a 

criança, maior sua sensibilidade à radiação ionizante, reforçando a importância 

da criação, implementação e atuação da comissão de radioproteção hospitalar 

nesta instituição 13.  
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Dentre as 77 crianças internadas que entraram nos dados do estudo, 

seis haviam sido internadas uma vez, e apenas uma foi internada por duas 

vezes, relatado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Respostas à pergunta número 3: “Quantas vezes [já foram internadas 
neste hospital antes]?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Vezes Respondentes Porcentagem 

Nenhuma 70 90,9 

Uma 6 7,8 

Duas 1 1,3 

Total 77 100,0 

χ2 115,351; p<0,001 

 

O setor que apresentou maior número de pacientes foi a Clínica 

Pediátrica, representando 72,7% do total, exposto na Tabela 3, onde ficam 

pacientes que são internados referenciados de outros serviços. O fato de não 

haver uma sinalização clara com o nome de cada setor, especificamente os 

setores da Clínica Pediátrica e da Semi-intensiva, pode ter sido um fator de 

confusão para a resposta dos participantes no momento da pesquisa.  

 

Tabela 3: Respostas à pergunta número 4: “Em qual setor está recebendo 
atendimento?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Setor Respondentes Porcentagem 
 

Clínica Pediátrica 56 72,7 

UTI Neonatal 14 18,2 

Semi-intensiva 1 1,3 

Não respondeu 6 7,8 

Total 77 100,0 

χ2 69,831; p<0,001 
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Na questão número cinco, foi perguntado quais dos exames de imagem 

a criança realizou durante este período de internação. Apesar de ser solicitado 

aos respondentes que escrevessem o número de vezes que a criança realizou 

determinado exame, os respondentes não o fizeram, apenas assinalaram se a 

criança realizou ou não determinado exame, sem especificar o número de 

vezes. Sendo assim, a questão representa apenas se os pacientes realizaram 

determinados exames ou não, não representando o número de vezes que cada 

paciente realizou o exame. Os resultados desta questão, representados no 

Gráfico 2 e Tabela 4, evidenciam que 25 dos 77 pacientes não realizaram 

nenhum exame de imagem, segundo as informações fornecidas por seus 

responsáveis. Já 12 participantes informaram que foram feitos exames de 

imagem, porém não souberam especificar qual deles. Estes dados podem 

representar parte da falha na comunicação da relação risco-benefício dos 

métodos que se utilizam de radiação ionizante, conforme expostos por 

Thornton e Dauer48,51 

A comunicação é uns dos mais importantes componentes da boa prática 

médica com foco no paciente. Num contexto de mudança cultural e social, a 

abordagem paternalística das condutas médicas que estabelecia quais as 

melhores condutas para o paciente estão sendo gradualmente substituídas por 

tomada de decisão em conjunto58.Ao se considerar que 15,5% dos 

respondentes informaram não saber qual exame foi realizado e 32,4% afirmam 

nenhum exame de imagem foi realizado, reforça o exposto por Thornton, que 

não são frequentes as discussões entre médicos e pacientes sobre a relação 

risco-benefício de determinados exames e, por vezes, pode ocorrer de os 

exames serem realizados sem que os pais sejam informados, ao se considerar 

o contexto e as condições de uma internação48. O estudo conduzido por 

Oikarinen, que destacou que os pais e responsáveis de crianças que fizeram 

exames de radiografia estavam pouco informados em relação executados, em 

especial sore a exposição à radiação ionizante, está em consonância com os 

resultados observados na quinta questão49. 
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Gráfico 1: Exames realizados nos pacientes internados no Hospital Santa 
Lucinda, Sorocaba-SP, segundo as respostas obtidas na questão “Quais dos 
exames de imagem a criança realizou durante este período de 
acompanhamento ou internação? Marque os exames realizados e coloque o 
número de vezes de cada um ao lado.” 
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Tabela 4: Respostas à pergunta número 5: “Quais dos exames de imagem a 
criança realizou durante este período de acompanhamento ou internação? 
Marque os exames realizados e coloque o número de vezes de cada um ao 
lado.” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Exame Respondentes Porcentagem 

Ultrassonografia 13 16,8 

Radiografia 18 23,3 

Fluoroscopia 1 1,2 

Ressonância Magnética 9 11,6 

Tomografia computadorizada 3 3,8 

Já realizou, porém não sei qual 12 15,5 

Não realizou nenhum exame de imagem 25 32,4 

χ2 4,765; p=0,029 

 

Foi questionado aos participantes se eles se interessaram em saber o 

motivo que levou a criança a fazer o exame. O resultado, conforme a Tabela 5 

e exposto no Gráfico 3, mostrou que 80,7% deles tiveram interesse, 

considerando-se o número de respostas válidas. Não foram consideradas no 

cálculo estatístico as respostas dos 25 pacientes que não realizaram nenhum 

exame de imagem, segundo os representantes legais. Apenas duas pessoas 

informaram não ter se interessado pelo motivo do exame.  

 
Tabela 5: Respostas à pergunta número 6: “Você procurou saber o motivo do 
exame?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Procurou saber Respondentes Porcentagem 

Sim 42 54,5 

Não 2 2,6 

Não se aplica 25 32,5 

Não respondeu 8 10,4 

Total 77 100,0 

χ2 35,043; p<0,001 
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Gráfico 2: Número que pessoas que procuraram saber o motivo do exame, 
segundo as respostas obtidas na questão “Você procurou saber o motivo do 
exame?”. 

 
 

A maioria dos participantes, cerca de 93,6%, informaram que 

entenderam a razão do exame e apenas duas pessoas não entenderam, 

conforme exposto na Tabela 6. É importante salientar que uma internação é um 

momento de fragilidade e, de forma hipotética, a realização de exames pode 

passar a sensação de estar sob cuidados, havendo um fator de confusão entre 

realmente entender o motivo do exame ou apenas concordar com ele.  

 

Tabela 6: Respostas à pergunta número 7: “Você entendeu a razão do 
exame?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Entendeu a razão Respondentes Porcentagem 

Sim 44 57,1 

Não 2 2,6 

Não se aplica 30 39,5 

Não respondeu 1 1,3 

Total 77 100,0 

χ2 36,105; p<0,001  
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Para responder as questões número 8 e 9, foi estabelecido uma 

condicional, responder “Sim” na questão número 6. Este montante foi de um 

total de 44 pessoas. Destas pessoas, 54,5% informaram que questionaram 

algum profissional sobre a razão do exame realizado e 96% dos profissionais 

indagados souberam responder o que lhes foi questionado (Tabelas 7 e 8).  

Com a ampliação do acesso à informação e mudança nos aspectos 

culturais e sociais, os pacientes passaram a ter amplo acesso a conhecimentos 

previamente com acesso dificultado e praticamente restritos a profissionais de 

saúde. Este contexto faz parte do novo perfil do paciente que discute e busca 

entender a situação, direcionando para uma tomada de decisão em conjunto 

com a equipe médica59. O preparo da equipe para vivenciar esta nova forma de 

atuação é fundamental, sendo assim, os resultados obtidos na questão número 

9 podem representar um preparo adequado da equipe para os novos anseios 

da população. É necessário reforçar que não é competência de todos os 

profissionais dominar todos os temas, porém eles têm que estar preparados 

para responder indagações correspondentes a sua área de atuação e saber 

expor quanto a resposta não está ao seu alcance e valorizando o 

conhecimento do trabalho em equipe num contexto multidisciplinar59,60.  

 

Tabela 7: Respostas à pergunta número 8: “Se respondeu “sim” na questão 6, 
questionou algum profissional do setor sobre a razão do exame?” – Hospital 
Santa Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Questionou Respondentes Porcentagem 

Sim 25 32,5 

Não 17 22,3 

Não se aplica 32 41,6 

Não respondeu 3 3,9 

Total 77 100,0 

χ2 4,568; p=0,102 
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Tabela 8: Respostas à pergunta número 9: “O profissional abordado soube 
responder teus questionamentos sobre o exame realizado?” – Hospital Santa 
Lucinda, Sorocaba-SP, 2019. 

Soube responder Participantes Porcentagem 

Sim 24 31,2 

Não 1 1,3 

Não se aplica 49 63,6 

Não respondeu 3 3,9 

Total 77 100,0 

χ2 46,730; p<0,001 

 

A questão número 10 forneceu uma situação hipotética aos participantes 

na qual eles levam uma criança que está sob seus cuidados ao médico. Nesta 

consulta o médico faz uma anamnese, exame físico, explica a situação da 

criança e, então, não solicita nenhum exame. Diante disto, questiona-se a 

opinião dos responsáveis. Por se tratar de uma pergunta aberta, os resultados 

foram transcritos e analisados na modalidade temática segundo os conceitos 

de Bardin57. 

A organização dos registros fez-se por meio de agrupamento com 

enfoque na divergência e semelhança das respostas, sendo categorizadas 

conforme vinculações entre os agrupamentos com características comuns.  

Foram identificadas duas categorias a partir a síntese interpretativa 

desses agrupamentos: 

1. Concordam com a conduta do médico; 
2. Discordam da conduta do médico; 

Estas categorias são resultantes da associação de oito subcategorias 

descritas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Categorias e subcategorias obtidas após análise das respostas da 
pergunta aberta: Quando você leva seu filho ou a criança que está sob seus 
cuidados ao médico, ele consulta e examina devidamente a criança, explica a 
condição atual e então decide não solicitar nenhum exame. Qual sua opinião 
sobre esta conduta? 

Categorias Subcategorias 

1. Concordam com a conduta do 
médico 

a. Confiam no preparo do médico 
b. Querem explicações 
c. Baseado na experiência atual 
d. Com condição 

2. Não concordam com a conduta 
do médico 

a. Querem os exames 
b. Não é uma boa conduta 
c. Apenas exames diagnosticam 
d. Desconfiança 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No grupamento de pessoas que concordam com a conduta do médico, 

identificaram-se as subcategorias exemplificadas por respostas obtidas que 

são representativas de cada unidade e estão dispostas abaixo: 

 

• Confiam no preparo do médico:  

“Creio que ele [médico] estuda justamente para saber 

quando precisa ou não solicitar algo [exame].” 

Nesta subcategoria os participantes exemplificam a confiança 

depositada na conduta do médico, baseado no devido preparo do profissional.  

 

• Querem explicações: 

“Na minha opinião, se tudo tiver ficado bem claro e eu 

realmente tiver entendido, tudo bem sobre ele não solicitar 

nada. Mas, caso contrário, eu procuraria saber uma outra 

opinião de outro médico.” 
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Conforme a resposta selecionada para representar esta subcategoria, os 

participantes concordam com a conduta do médico, desde que as devidas 

explicações sobre a situação do paciente sejam dadas de forma clara e 

compreensível para o responsável. Caso o cumprimento desta exigência não 

ocorra, deixam claro que buscariam uma segunda opinião.  

 

• Baseado na experiência atual: 

“sim, [o médico] examina corretamente a criança, vem 

sempre acompanhando a melhora, apenas na hora da 

medicação estão sempre atrasados. Se não solicitou é 

porque não há necessidade” 

 

Os participantes alocados nesta subcategoria também concordam com a 

conduta do médico na situação hipotética da questão, tendo como referência a 

experiência que estavam tendo com uma criança internada na instituição. Em 

todas as respostas selecionadas foi demonstrada a satisfação com o 

atendimento no geral. 

 

• Com condição: 

“Se ele examinou devidamente e não pediu exames, deve 

ser porque não achou necessário, mas quando não 

examina ou não investiga sobre o que levou o paciente a 

ele, simplesmente está fazendo pouco caso.” 

 

Deixam claro que é necessário que o médico faça uma boa anamnese e 

um bom exame físico para que aceitem a conduta. Ainda nesta subcategoria, 

também reaparece a necessidade de que uma explicação clara seja dada.  

No grupamento de pessoas que não concordam com a conduta do 

médico, identificaram-se as subcategorias exemplificadas por respostas obtidas 

que são representativas de cada unidade e estão dispostas abaixo: 
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• Querem os exames: 

“Na minha opinião eu acho que deveria solicitar exames 

sim.” 

Conforme vemos representado acima, estes participantes simplesmente 

informaram que queriam os exames, não deram condições ou outras 

explicações.  

 

• Não é uma boa conduta:  

“Uma tremenda falta de respeito. Pois meu filho está aqui 

nesse momento por falta de atenção do médico do PA 

[Pronto Atendimento]. Que não examinou direito e falou 

que meu filho estava com gripe, na verdade chegou aqui 

nesta unidade super ruim, graças a esse hospital agora ele 

está bem. Amei o atendimento.” 

Nesta subcategoria os participantes explicitam que a conduta adotada 

pelo médico não foi boa, ainda, por vezes questionam a qualidade do 

profissional, sendo que alguns deles relatam experiências prévias indicando um 

atendimento deficitário nas unidades de emergência. 

 

• Apenas exames diagnosticam: 

“Que está errado. Pois acho que é com os exames 

que se descobre o que a criança tem.” 

Foram alocados nesta seção as respostas que passam a mensagem de 

que apenas os exames diagnosticam, não dando importância para o papel 

fundamental do médico de executar uma boa anamnese e exame físico, bem 

como o preparo do profissional para fechar diagnósticos, deixando a prática 

médica em segundo plano.  
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• Desconfiança: 

“Iria a outro médico para segunda opinião” 

Surgiu também pessoas que não concordam com a conduta do médico, 

e iriam atrás de uma segunda opinião. Estes participantes não deixaram claro 

se eles aceitariam a conduta proposta após explicações sobre as condições do 

paciente ou algo que os faria mudar de ideia.  

Ainda sobre a questão 10, observa-se que as categorias e subcategorias 

expostas orbitam em torno de um eixo principal, a relação médico-paciente. 

Uma relação médico-paciente é construída através do modo como o médico 

faz perguntas e reage às emoções de seus pacientes, sendo a chave para que 

os pacientes se encontrem à vontade na interação e forneçam as pistas de 

algo em que o médico poderia não estar pensando para a efetivação de um 

diagnóstico eficaz. Além disso, o paciente precisa sentir que o médico está 

realmente interessado em ouvir o que ele tem a dizer, disponibilidade traduzida 

na linguagem dos gestos e posições que comunicam para além da expressão 

verbal, formando um elo de confiança entre ambos. Ressalta-se, porém, que os 

aspectos relacionados às condições de trabalho também nem sempre 

favoreceram a relação médico-paciente no encontro clínico59.  

A confiança é um dos componentes essenciais da relação médico-

paciente. Em termos gerais, confiança significa acreditar que alguém é 

honesto, bondoso e não irá te fazer mal. Do ponto de vista médico, alguns 

pacientes esperam que os médicos que estão os atendendo sejam 

competentes, honestos, interessados em fazer o bem e ter um bom resultado 

após o encontro. A confiança interpessoal é construída, sustentada ou 

danificada através de encontros pessoais, sendo influenciada pela 

personalidade de ambos e dos diversos temas sociais envolvidos61. Ainda, 

algumas evidências sugerem que habilidades de comunicação e existência de 

confiança levam a melhores resultados e satisfação do doente ao se considerar 

o modelo de atenção centrado no paciente58,61.  
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Ainda na relação médico-paciente, o conhecimento técnico por parte do 

médico é fundamental para manutenção do bom relacionamento. Ao se tratar 

de proteção radiológica, Faggioni et al. buscou avaliar conhecimento sobre os 

riscos da radiação ionizante e conceitos de proteção radiológica em residentes 

de radiologia, estudantes do último ano de medicina e estudantes de curso 

técnico em radiologia. O estudo evidenciou que todos possuem conhecimento 

insuficiente, sendo mais evidente nos estudantes de medicina62. Outro estudo 

realizado na Europa, multicêntrico, liderado por Söylemez et al. buscou 

quantificar o conhecimento sobre radiação ionizante em residentes de urologia. 

O estudo concluiu que há uma importante defasagem no conhecimento sobre a 

importância das medidas da proteção radiológica nesta população63.  

Medidas educativas com a finalidade de reduzir a dose coletiva de 

radiação ionizante devem seguir os conceitos técnicos amplamente abordados. 

Ao se considerar outros aspectos, dentre eles os sociais, é necessário atuar 

junto a médicos e pacientes, garantindo que o médico que acompanha o 

paciente tenha o conhecimento sobre os riscos da radiação ionizante e 

conceitos básicos de radioproteção. Havendo o conhecimento, é de suma 

importância estimular a boa relação médico-paciente, que pode acarretar a 

uma redução de solicitação de exames sem a devida justificativa, ou então que 

não tragam benefícios claros para o paciente. Consequentemente, com menos 

exames solicitados, haverá uma redução da dose média de radiação ionizante 

na população adulta e pediátrica. Na figura 6, está representado um fluxograma 

com proposta para intervenção com a finalidade de promover a proteção 

radiológica. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Subsequentemente à questão número 10, foi perguntado ao participante 

se ele já havia pedido para que algum médico solicitasse algum exame de 

imagem pois ele, na condição de paciente ou responsável por paciente, achou 

importante. Encontrou-se que 33,7% das pessoas alguma vez já solicitaram 

algum exame ao médico e 55,8% nunca o fizeram, conforme representado na 

Tabela 9 e Gráfico 3. 

 

Tabela 9: Respostas à pergunta número 11: “Ainda sobre a questão anterior, 
você já pediu para que algum médico solicitasse algum exame de imagem pois 
você achava importante?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Pediu exame Respondentes Porcentagem 

Sim 26 33,8 

Não 43 55,8 

Não respondeu 8 10,4 

Total 77 100,0 

χ2 4,188; p=0,041 

 

Figura 5. Fluxograma com estratégias para a redução da dose coletiva de radiação, com 
ênfase no conhecimento do médico assistente e relação médico-paciente 
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Gráfico 3: Número que pessoas que solicitou algum exame ao médico pois elas 
achavam importante, segundo as respostas obtidas na questão número 11. 

 

 

Com a finalidade de complementar a questão anterior, foi perguntado 

qual foi a reação do médico após o pedido do paciente. O resultado mostra que 

78,2% dos pedidos foram atendidos, sendo que 34,7% deles sem qualquer tipo 

de argumentação por parte do médico, conforme a Tabela 10. Estes dados 

podem indicar um déficit na relação médico-paciente, uma vez que, em dadas 

situações, não houve discussões ou aprofundamento sobre o tema e real 

necessidade do exame.Uma das possíveis explicações para a demanda de 

exames por parte do paciente seria uma deterioração da relação médico-

paciente, que podem ser levadas por tempo reduzido de consultas ou então 

comunicação deficiente entre médico e paciente59. Outro fator que também 

deve ser levado em conta é a mudança comportamental dos pacientes devido 

ao maior acesso à informação e consequente empoderamento na nova 

perspectiva de atendimento centrada no paceinte64. 
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Tabela 10: Respostas à pergunta número 12, indicando as possíveis conduta 
do médico após a solicitação feita pelo paciente – Hospital Santa Lucinda, 
Sorocaba-SP 2019. 

Conduta do médico Respondentes Porcentagem 

O médico atendeu meu pedido sem 

questionar o motivo. 

8 10,4 

O médico explicou que não havia 

necessidade, mesmo assim atendeu 

à solicitação. 

8 10,4 

O médico explicou que não havia 

necessidade e não atendeu à 

solicitação. 

5 6,5 

O médico não atendeu ao pedido e 
não deu explicações. 

2 2,6 

Não se aplica 45 58,4 

Não respondeu 9 11,7 

Total 77 100,0 

χ2 92,441; p<0,001 

 

A décima terceira questão perguntou, de forma aberta, se os pacientes 

sabiam o que é radiação ionizante. Caso a resposta fosse afirmativa, deveriam 

explicar com suas próprias palavras o conceito de radiação ionizante. Ressalta-

se que nenhuma informação foi dada previamente ao paciente, porém não lhes 

foi impedido de utilizar outras fontes de conhecimento.  

Os resultados foram codificados de forma a permitir uma avaliação 

quantitativa das respostas. As codificações foram: “Não sabe” – pessoas que 

escreveram prontamente que não sabiam o que é radiação ionizante; 

“Resposta Correta” – Respostas que poderiam remeter ao processo de 

ionização de um átomo ou molécula através dos raios X; “Resposta 

parcialmente correta” – respostas que poderiam remeter parcialmente ao 

processo de ionização de um átomo ou molécula por meio dos raios X ou então 

alguma forma de transmissão de energia podendo levar a consequências 
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danosas; “Resposta errada” – respostas que não pudessem ser remetidas ao 

processo de ionização de um átomo ou molécula pelos raios X ou não 

remetessem a transmissão de energia e suas consequências”.  

Observou-se que 55,8% das pessoas prontamente responderam que 

não sabiam o que era radiação ionizante e apenas 10,3% responderam de 

forma parcialmente correta ou corretamente. Os dados foram compilados na 

Tabela 11 e expostos no Gráfico 4.  

 

Tabela 11: Respostas à pergunta número 13: “Você sabe o que é radiação 
ionizante?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Respostas Respondentes Porcentagem 

Não sabe 43 55,8 

 Resposta correta 1 1,3 

Resposta parcialmente correta 7 9,1 

Resposta errada 3 3,9 

Não respondeu 23 29,9 

Total 77 100,0 

χ2 87,333; p<0,001 
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Gráfico 4: Respostas obtidas na questão número 13 ao solicitar que os 
participantes descrevessem com as próprias palavras o que é radiação 
ionizante. 

 

 

Apesar da maioria dos participantes não saber definir radiação ionizante, 

observa-se que a maioria dos respondedores da questão número 14 (Tabela 

12) acredita que a radiação ionizante seja de alguma forma prejudicial. Nesta 

questão os participantes foram solicitados a dar o grau de sua concordância 

com a afirmação: “O uso da radiação ionizante na medicina é sempre 

prejudicial”. O uso da palavra “sempre” foi feito de forma proposital, uma vez 

que a palavra radiação carrega um estigma de tragédias, remetendo a bombas 

nucleares, acidente nuclear de Chernobyl, e mais recentemente o de 

Fukushima. Espera-se que pessoas com certo grau de informação sobre os 

riscos e benefícios do uso da radiação na medicina hesitem em exprimir plena 

concordância com uma afirmativa invariável, tendo como histórico a revolução 

que a tomografia computadorizada causou na área médica, permitindo permitiu 

diagnósticos mais precisos, reduzindo tempo de internação, ou então os 

avanços da medicina nuclear e radioterapia. 
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Tabela 12: Respostas à pergunta número 14: “Qual sua opinião quanto a 
seguinte afirmação: O uso da radiação ionizante na medicina é sempre 
prejudicial.” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Concordância Respondentes Porcentagem 

Concordo totalmente 13 16,9 

 Concordo parcialmente 10 13,0 

Não concordo 7 9,1 

Discordo parcialmente 2 2,6 

Discordo totalmente 0 0,0 

Não respondeu 45 58,4 

Total 77 100 

χ2 8,250; p=0,041 

Observou-se que 40,6% das respostas consideradas demonstraram 

plena concordância com a afirmativa e 31,2% demonstraram certo grau de 

concordância. Apenas 28,1% das pessoas demonstraram algum grau de 

discordância com a afirmativa (Tabela 13).  

Na questão número quinze, foram dadas alternativas de alguns exames 

de imagem, nem todos se utilizando de radiação ionizante, e solicitado para 

que os participantes marcassem quais eles achavam que emitiam raios X. As 

opções dadas que emitem radiação foram: raio X, mamografia, fluoroscopia e 

tomografia computadorizada. A ultrassonografia e a ressonância magnética 

também estavam dentre as opções, porém não emitem radiação ionizante.  

A maioria das respostas consideradas, acertadamente, mencionaram o 

Raio X como fonte de radiação ionizante, atingindo 61,0%. Já a tomografia 

computadorizada, a principal fonte de dose coletiva de radiação no diagnóstico 

por imagem, foi posta como fonte de radiação ionizante por apenas 27,3% dos 

participantes. A ultrassonografia e a ressonância magnética foram 

selecionadas respectivamente por 20,8% e 37,7% dos responsáveis (Tabela 13 

e Gráfico 5). Em concordância com estes achados, o estudo de Repplinger que 

buscou identificar a percepção de pacientes em exames de imagem, também 

evidenciou que os pacientes não tinham um entendimento claro sobre os riscos 

associados ao exame de tomografia computadorizada, ainda também não 
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compreendiam que a ressonância magnética não os expunha à radiação 

ionizante65. Já abordado anteriormente, destaca-se o déficit de conhecimento 

sobre os riscos da exposição à radiação ionizante, em médicos, estudantes de 

medicina e técnicos de radiologia, conforme exposto por Faggioni e 

Söylemez62,63 

 

Tabela 13: Respostas à pergunta número 15: “Na sua opinião, quais dos 
seguintes exames de imagem emitem radiação ionizante? (marque quantos 
achar necessário)” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Exames Respondentes Porcentagem     χ2 p 

Ultrassonografia 16 20,8 χ210,286  p<0,001 

Raio X 47 61,1 χ225,786  p<0,001 

Mamografia 6 7,8 χ210,286  p<0,001 

Fluoroscopia 9 11,7 χ234,571  p<0,001 

Ressonância 

Magnética 

29 37,7 χ20,071  p=0,789 

Tomografia 

Computadorizada 

21 27,3 χ23,500  p=0,061 

Não respondeu 21 27,3 - - 
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Gráfico 5: Exames que emitem radiação, segundo as respostas dadas pelos 
participantes na questão:“Na sua opinião, quais dos seguintes exames de 
imagem emitem radiação ionizante? (marque quantos achar necessário)”. 

 

 

 

Embora as discussões de riscos e benefícios de exames que emitem 

radiação ionizante sejam raras e dificilmente iniciadas pelos médicos durante a 

consulta, a maioria dos participantes do estudo promovido por Thornton 

preferem discutir este assunto com o médico que costumam fazer 

acompanhamento em vez de outros profissionais48. Este padrão não persiste 

no presente estudo, embora ainda haja preferência pelo médico assistente, 

observa-se que os participantes acreditam que este assunto também deve ser 

abordado por outros profissionais, como os técnicos que realizam exames e 

enfermeiros (Tabela 14).  
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Tabela 14: Respostas à pergunta número 16: “Qual profissional deveria ser 
responsável por informar os possíveis efeitos adversos de exames que se 
utilizam de radiação ionizante?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Profissional Respondentes Porcentagem 

Médico solicitante 20 26,0 

Técnico que realiza o exame 17 22,1 

Enfermeiro do setor 0 0,0 

Todos os anteriores 28 36,4 

Não respondeu 12 15,5 

Total 77 100,0 

χ22,985; p=0,225 

 

O estigma e peso carregado pela palavra câncer é muito grande para 

algumas pessoas, principalmente quando está relacionada à população 

pediátrica. Neste contexto, é possível imaginar que ao informar pais e 

responsáveis sobre os riscos de um exame solicitado pelo médico, dentre eles 

a possibilidade de aumentar as chances de ocorrência de um câncer, possa 

haver alguma reação exacerbada, ou então dificultar a relação médico-

paciente. Sendo assim, na questão número 17 abordou o tema perguntando 

qual seria a opinião das pessoas ao ver uma campanha informando que 

exames como o raio X e a tomografia podem aumentar o risco de câncer. 

Observou-se que 77,0% das pessoas que responderam à questão acreditam 

que seria importante para a conscientização das pessoas, já 23,0% acreditam 

que possa haver algum tipo de reação negativa ou então exagerada (Gráfico 6 

e Tabela 15). 
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Tabela 15: Respostas à pergunta número 17: “Qual das afirmativas abaixo 
mais se aproxima de sua opinião, caso seja feita uma campanha informando 
que exames como radiografia e tomografia podem aumentar de forma 
proporcional as chances de uma criança que fez o exame desenvolver câncer 
no futuro?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Opinião Respondentes Porcentagem 

Seria importante para conscientização das 

pessoas. 

47 61,0 

Poderia gerar uma reação negativa 

exagerada. 

14 18,2 

Não teria impacto significativo na opinião das 

pessoas. 

0 0,0 

Não respondeu 16 20,8 

Total 77 100,0 

χ217,852; p<0,001 

 

 

Gráfico 6: Opinião dos participantes caso seja feita uma campanha informando 
que exames de raio X e tomografia computadorizada podem aumentar o risco 
de câncer em crianças. Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP. 
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Na questão 18, foi indagado aos participantes se eles ficaram sabendo 

de alguma campanha de conscientização sobre exames que emitem radiação 

ionizante na instituição. Neste contexto, 70,1% dos entrevistados afirmaram 

que não ficaram sabendo de tais campanhas (Gráfico 7 e Tabela 16).  

O HSL possui uma comissão de radioproteção, também atuando para a 

redução da dose de radiação por paciente46. Uma das medidas foi a 

implantação da carteira de radioproteção infantil, bem como pôsteres 

informativos. A Figura 7 é a fotografia de um pôster que estava na entrada e 

saída de funcionários, local de baixo fluxo de pacientes, e visível para a grande 

maioria dos colaboradores. Ressalta-se o papel fundamental nas estratégias e 

campanhas com a finalidade de reduzir a dose de radiação ionizante em 

pacientes. Todos devem estar envolvidos na propagação de conhecimento, 

divulgação de atividades e executando as estratégias propostas pela equipe 

multidisciplinar da comissão de radioproteção hospitalar do Hospital Santa 

Lucinda. Ainda com relação ao pôster informativo, é recomendável que esteja 

também ao alcance de pacientes e acompanhantes, com a finalidade de 

divulgar as atividades da CRPH, tendo em vista que a maioria dos participantes 

não estava ciente de nenhuma campanha. 
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Figura 6: Pôster informativo sobre a radiação ionizante em raio X e tomografia 
exposto no Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP. 

 

 Fonte: Fotografia capturada pelo autor. 
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Tabela 16: Respostas à pergunta número 18: “Você foi informado(a) de alguma 
forma campanha de conscientização sobre exames com radiação ionizante 
nesta instituição?” – Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Foi informado Respondentes Porcentagem 

Sim 4 5,2 

Não 54 70,1 

Não sei 7 9,1 

Não respondeu 12 15,6 

Total 77 100,0 

χ2 72,585; p<0,001 

 

 

Gráfico 7: Pessoas que ficaram sabendo sobre alguma campanha de 
radioproteção no Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, segundo a questão 
“Você foi informado(a) de alguma forma campanha de conscientização sobre 
exames com radiação ionizante nesta instituição?”. 
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A carteira de radioproteção deve ser entregue para todas as crianças 

internadas na instituição, servindo como ferramenta de controle durante a 

internação e posteriormente a esta, uma vez que é orientado aos responsáveis 

que a guardem. Porém, ao serem questionados, 59,4% dos pais e 

responsáveis não sabiam se a carteirinha havia sido entregue ou anexada ao 

prontuário da criança e 39,1% informaram que não havia sido entregue (Gráfico 

8 e Tabela 17). Apenas um participante respondeu que já havia recebido o 

documento, na primeira vez que havia sido internado no HSL.A Carteira é parte 

fundamental das campanhas para redução da dose de radiação ionizante em 

pacientes pediátricos desta instituição, porém ela não está sendo devidamente 

difundida ou então distribuída.  

 

 
Tabela 17: Respostas à pergunta número 19: “Foi ou será entregue para a 
criança que você é responsável o Cartão de Radioproteção Infantil?” – Hospital 
Santa Lucinda, Sorocaba-SP 2019. 

Recebeu ou receberá Respondentes Porcentagem 

Sim 1 1,6 

Não 25 39,1 

Não sei 38 59,4 

Não respondeu 13 16,9 

Total 77 100,0 

χ2 33,031; p<0,001 
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Gráfico 8: Pessoas que receberam ou receberão a carteira de radioproteção no 
Hospital Santa Lucinda, Sorocaba-SP, segundo a questão “Foi ou será 
entregue para a criança que você é responsável o Cartão de Radioproteção 
Infantil?” 

 

Há a possibilidade de que a carteira esteja sendo entregue aos pais e 

responsáveis apenas após o paciente receber alta, porém, esta forma de 

distribuição estaria subutilizando o potencial do cartão, uma vez que pode ser 

utilizado como instrumento de controle e informação desde o momento do 

nascimento ou internação, até a alta do paciente. Neste contexto, ressalta-se a 

importância da comunicação com os pais, na tentativa de se adequar aos 

novos modelos de abordagem centrados no paciente, além de sensibilizá-los e 

informa-los sobre o uso consciente da radiação ionizante49,61. 
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5 CONCLUSÃO 

Os pais e responsáveis não são suficientemente informados sobre o que 

é radiação ionizante, porém acreditam que possa fazer algum mal, mas ainda 

subestimado.  

Medidas educativas que valorizam a relação médico-paciente podem 

reduzir o uso de exames que emitem radiação ionizante. Como fator 

condicional, necessita-se de uma equipe médica com conhecimento suficiente 

sobre os riscos da radiação ionizante e dos princípios básicos de proteção 

radiológica.  

As campanhas para redução de dose de radiação ionizante nos 

pacientes internados no Hospital Santa Lucinda não estão sendo aplicadas 

devidamente, com destaque para a distribuição da carteira de radioproteção 

infantil que não está sendo distribuída de forma adequada, tendo seu potencial 

de benefício subutilizado.  
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APÊNDICE C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Estudo:A percepção dos pais e responsáveis de pacientes 

internados no setor de pediatria do Hospital Santa Lucinda em relação 

aos efeitos da radiação ionizante utilizadas em exames de imagem.  

Nome do responsável: Fernando Martos Martins 

Orientador: Prof. Dr. Mário Luis Ribeiro Cesaretti 

Co-orientador: Prof. Dr. Fernando Antônio de Almeida. 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma 

pesquisa. Este documento, chamado Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, visa assegurar seus direitos como participante e é elaborado em 

duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador.  

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas 

dúvidas. Se houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você 

poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo 

para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir 

participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se você não 

aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento.  

Justificativa: O estudo busca avaliar a percepção de pais e 

responsáveis de pacientes pediátricos sobre exames que se utilizam da 

radiação ionizante. Os objetivos gerais deste projeto são: descrever os 

princípios e riscos da radiação ionizante, bem como os principais aspectos da 

proteção radiológica, além de propor medidas educativas para pais e 

responsáveis com relação ao uso da radiação ionizante na população 

pediátrica. O objetivo específico é: avaliar a percepção dos pais e 

responsáveis de pacientes pediátricos internados no Hospital Santa Lucinda 

sobre o uso da radiação ionizante na população. 

Procedimentos: Os procedimentos que você irá realizar poderão 

consistir em preenchimento de um questionário, sendo suas respostas sigilosas 

e anônimas, e/ou participar de um grupo focal com hora e data previamente 

combinada entre os participantes e pesquisadores. O encontro será gravado 
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em mp3 e posteriormente realizado análise de seu conteúdo conforme normas 

específicas, juntamente com anotações feitas durante os encontros. 

Riscos: Não há riscos previsíveis em participar da pesquisa. 

Benefícios:aumento do conhecimento sobre o uso da radiação ionizante na 

medicina diagnóstica e formas de se proteger.  

Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será 

mantida em sigilo e nenhuma informação será dada a outras pessoas que não 

façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse 

estudo, seu nome não será citado. Comentário: Os resultados do estudo não 

farão parte do prontuário médico.  

Ressarcimento e Indenização: Você não terá nenhum custo 

participando da pesquisa e consequentemente não será ressarcido de 

nenhuma despesa.  

Contato: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o pesquisador: Fernando Martos Martins, RG 44085472-7, 

residente na Rua Almirante Giachetta, 143  Ap 72ª, Sorocaba-SP, celular (11) 

950701088, e-mail fmartos@gmail.com,mestrando no programa de mestrado 

profissional em educação nas profissões da saúde da PUC-SP localizado na 

Rua Joubert Wey, 290 - 1º andar, sala 122 CEP 18030-070 - Sorocaba -SP; 

email: pgeducsaude@pucsp.br, sob orientação do Prof. Dr. Mário Luís Ribeiro 

Cesaretti, e-mail mariolrces@gmail.com, celular (11) 97997-7777 e co-

orientação do Prof. Dr. Fernando Antônio de Almeida, e-mail 

almeidafa@globo.com, celular (15) 99694-3405.   

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre 

questões éticas do estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do 

Comitê de Ética em no 5 andar do Prédio da Faculdade, na sala 506, na Rua Joubert 

Wey, 290, Sorocaba – SP – CEP: 18030-070, das 08:00 às 17:00 horas – Fone: (15) 

3212-9896 – e-mail: cepfcms@pucsp.br. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), tem por objetivo desenvolver a regulamentação sobre 

proteção dos seres humanos envolvidos nas pesquisas. Desempenha um 

papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) das 



88 

 

instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética em 

pesquisas. 

Consentimento livre e esclarecido:  

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 

esta possa acarretar, aceito participar:  

 

Nome do(a) participante:  

__________________________________________________________

Data: ____/_____/______. (Assinatura do participante ou nome e assinatura do 

seu RESPONSÁVEL LEGAL)  

Responsabilidade do Pesquisador:  

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e 

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e 

fornecido uma via deste documento ao participante. Informo que o estudo foi 

aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela CONEP, 

quando pertinente. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos 

nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento 

ou conforme o consentimento dado pelo participante.  

____________________________________________________________ 

Data: ____/_____/______. (Assinatura do pesquisador) 
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APÊNDICE D: 

Este questionário faz parte da pesquisa “A percepção dos pais e 

responsáveis sobre os efeitos da radiação ionizante utilizada em exames de 

imagem em um hospital no interior de São Paulo.”, e respeita as condições 

expostas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

1 – Qual a idade em anos ou meses do paciente internado nesta 

instituição? 

_______________________________________________ 

 

2 – A criança já esteve internada nesta instituição antes? 

(  ) Sim.   (  ) Não.  

 

3 – Quantas vezes? 

_______________________________________________ 

 

4 – Em qual setor está recebendo atendimento? 

(  ) Ambulatório. 
(  ) UTI neonatal. 
(  ) Semi-intensiva.  
(  ) Clínica pediátrica. 

 

5 – Quais dos exames de imagem a criança realizou durante este 

período de acompanhamento ou internação? Marque os exames realizados e 

coloque o número de vezes de cada um ao lado. 

(  ) Ultrassonografia. ____ 
(  ) Radiografia. ____ 
(  ) Fluoroscopia. ____ 
(  ) Ressonância magnética. ____ 
(  ) Tomografia computadorizada. ____ 
(  ) Já realizou, porém não sei qual.  
(  ) Não realizou nenhum exame.  
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6 – Continuando a questão anterior, você se interessou em saber o 

motivo do(s) exame(s)? 

(  ) Sim.   (  ) Não.  

 

7 – Você entendeu a razão do exame? 

(  ) Sim.   (  ) Não 

 

* Caso a resposta da questão 6 tenha sido “não”, pule para a 

questão número 10. 

8 – Se respondeu “sim” na questão 6, questionou algum profissional do 

setor sobre a razão do exame?  

(  ) Sim.   (  ) Não.  

 

9 – O profissional abordado soube responder teus questionamentos 

sobre o exame realizado? 

(  ) Sim.   (  ) Não.  

 

10 – Quando você leva seu filho ou a criança que está sob seus 

cuidados ao médico, ele consulta e examina devidamente a criança, explica a 

condição atual e então decide não solicitar nenhum exame. Qual sua opinião 

sobre esta conduta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11 – Ainda sobre a questão anterior, você já pediu para que algum 

médico solicitasse algum exame de imagem pois você achava importante?  

(  ) Sim.   (  ) Não.  

* Caso a resposta na questão 11 tenha sido “não”, pule para a 

questão 13. 
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12 – Após a solicitação: 

(  ) O médico atendeu meu pedido sem questionar o motivo.  
(  ) O médico explicou que não havia necessidade, mesmo assim atendeu a 
solicitação. 
(  ) O médico explicou que não havia necessidade, e não atendeu a solicitação.  
(  ) O médico não atendeu ao pedido e não deu explicações.  

 

13 – Você sabe o que é radiação ionizante? Se sim, descreva com suas 

palavras. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14 – Qual sua opinião quanto a seguinte afirmação: O uso da radiação 

ionizante na medicina é sempre prejudicial. 

(  ) Concordo totalmente. 
(  ) Concordo parcialmente. 
(  ) Não concordo. 
(  ) Discordo parcialmente. 
(  ) Discordo totalmente. 

 

15 – Na sua opinião, quais dos seguintes exames de imagem emitem 

radiação ionizante? (marque quantos achar necessário) 

(  ) Ultrassom.  
(  ) Raio X. 
(  ) Mamografia. 
(  ) Fluoroscopia. 
(  ) Ressonância magnética. 
(  ) Tomografia computadorizada.  
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16 – Qual profissional deveria ser responsável por informar os possíveis 

efeitos adversos de exames que se utilizam de radiação ionizante? 

(  ) Médico solicitante.  
(  ) Técnico que realiza o exame. 
(  ) Enfermeiro do setor. 
(  ) Todos os anteriores. 

 

17 – Qual das afirmativas abaixo mais se aproxima de sua opinião, caso 

seja feita uma campanha informando que exames como radiografia e 

tomografia podem aumentar de forma proporcional as chances de uma criança 

que fez o exame desenvolver câncer no futuro? 

(  ) Seria importante para conscientização das pessoas.  
(  ) Poderia gerar uma reação negativa exagerada. 
(  ) Não teria impacto significativo na opinião das pessoas.  
 

18 – Você foi informado(a) de alguma forma campanha de 

conscientização sobre exames com radiação ionizante nesta instituição? 

( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não sei 

 

19 – Foi ou será entregue para a criança que você é responsável o 

Cartão de Radioproteção Infantil?  

( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não sei 


