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1. Introdução 

     A imagem por Ressonância Magnética (IRM) é hoje um método de diagnóstico por imagem 

estabelecido na prática clínica e em crescente desenvolvimento.                           

 Dada a alta capacidade de diferenciar tecidos, o espectro de aplicações se estende a todas 

as partes do corpo humano e explora aspectos anatômicos e funcionais.  

 Os exames de ressonância magnética (RM) são procedimentos de imagem com utilização de 

campo magnético e de ondas de radiofrequência de extrema importância para o diagnóstico e o 

acompanhamento de doenças. Incidentes, apesar de raros, podem ocorrer e gerar consequências 

para paciente, profissionais e equipamento.  

 Como principais riscos potenciais relacionados à ressonância magnética, pode-se citar: 

•  Aquecimento do paciente e queimaduras; 

•  Dano auditivo em pacientes e profissionais; 

•  “Efeito míssil”, que se refere ao movimento de elementos ferromagnéticos causado pela 

interação com o campo magnético do ambiente, movimentação/ alteração de implantes. 

•  Reações adversas relacionadas ao uso de contraste paramagnético; 

•  Evento criogênico, relacionado ao “quenching” total ou parcial de hélio;  

•  Incêndio. 

2. Objetivo do POP 

 Definir e padronizar a atuação dos profissionais das técnicas radiológicas no que diz respeito 

aos processos envolvidos na proteção, no preparo e na aquisição de imagens de RM.                                      

3. Campos de Aplicação 

 Unidades de diagnóstico por imagem, setor de Ressonância Magnética. 

4. Responsabilidades/Competências:  

   SATRs e Coordenadores: Garantir que os procedimentos de segurança sejam 

rotineiramente aplicados no ambiente de RM. 

  SATRs: Supervisionar a rotina de trabalho da equipe e prestar as devidas orientações. 

  Tecnólogos e Técnicos em Radiologia: Conferir as informações do questionário/termo de 

consentimento, antes de permitir a entrada de indivíduos na sala de exame; realizar o exame, 

definindo o protocolo a ser utilizado de acordo com o pedido e informações clinicas colhidas; 

monitorar parâmetros técnicos do equipamento e do ambiente de RM. 
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5. Principais Passos: 

Compete ao SATR e aos coordenadores do serviço de imagem: 

• Supervisionar rotineiramente os fluxos de trabalho e as condições de segurança, tomando 

as providências cabíveis e fornecendo orientações quando necessário.  Manter avisos de 

alerta e restrição de acesso junto à área de RM. 

•  Planejar e solicitar realização de treinamentos para a equipe direta e indiretamente 

envolvida com os procedimentos de RM. 

Compete ao técnico e ao tecnólogo em Radiologia: 

 

•  Conferir diariamente os parâmetros técnicos do equipamento (temperaturas do magneto, 

pressão, nível de hélio). 

•  Conferir diariamente as condições de temperatura, ventilação e condicionamento de ar do 

ambiente de RM. 

•  Verificar rotineiramente o funcionamento correto da porta da sala de exame, garantindo 

acesso e saída livres. 

•  Não permitir a permanência de pessoas junto à porta da sala de RM. 

•  Operar o equipamento de acordo com as recomendações do fabricante, do médico 

radiologista e do SATR. 

• Avaliar o pedido médico e o questionário de investigação devidamente preenchido, 

apresentando-os ao médico responsável antes de encaminhar o paciente à sala de exame. 

• Em caso de paciente do sexo feminino em idade fértil, perguntar sobre possibilidade de 

gravidez e de uso de DIU. 

• Pedir ao paciente que utilize vestimenta do serviço e que retire objetos metálicos que 

estiverem em seu corpo (questionário de metais para pacientes e acompanhantes) 

• Verificar a existência de elementos ferromagnéticos no corpo e/ou nas vestimentas de 

qualquer pessoa que necessite entrar na sala de ressonância magnética (paciente, 

acompanhante, médico, profissionais de enfermagem, limpeza e manutenção). 

• Não permitir a entrada na sala de instrumentos ferromagnéticos, como cadeira de rodas, 

macas, cilindros de oxigênio, monitores, respiradores, ferramentas, etc. Havendo dúvida 

sobre a existência de elementos metálicos em qualquer instrumento que necessite entrar na 

sala de RM, realizar análise da estrutura por meio de raios X (preferencialmente fluoroscopia). 

• Separar as bobinas necessárias, de acordo com os exames a serem realizados. 
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• Orientar o paciente sobre o exame e os procedimentos necessários para a sua realização 

(posicionamento, imobilização, tempo de exame, etc.), além das medidas de segurança. 

• Oferecer ao paciente e ao acompanhante dispositivos de redução do ruído, sempre que os 

mesmos não degradarem informações importantes da área do corpo a ser estudada. 

• Higienizar as mãos com álcool gel e, se necessário, com água e sabão. 

• Conferir o fechamento da porta da sala. É terminantemente proibido realizar exames com a 

porta da sala aberta. 

• Posicionar o paciente de forma adequada e segura, com atenção à posição dos membros, 

que não poderão estar cruzados. 

• Utilizar somente lençóis e cobertores de papel ou algodão. 

• Verificar a posição correta das bobinas, que não deverão apresentar contato com a pele do 

paciente. 

• Selecionar parâmetros técnicos adequados, com atenção aos limites da SAR. 

• Realizar o(s) exame(s), mantendo constante monitoração do paciente. 

• Em caso de incêndio, utilizar extintor compatível com RM, se necessário, seguir o 

procedimento de quenching. 

• Registrar informações importantes e intercorrências relativas ao exame ou ao paciente no 

pedido médico e/ou no Livro de Ocorrências. 

• Caso se detectem erros ou falhas durante o processo de realização de exames que possam 

impactar sobre a conduta ou a segurança, notificar imediatamente ao médico radiologista 

e/ou à coordenação do Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SATR). 

6. Campo Magnético Estático (B0) 

 Os equipamentos de RM disponíveis no mercado possuem intensidade de campo magnético 

que varia de 0,2T a 3,0T para uso clínico, porém, na área de pesquisa, podem inclusive ser superiores 

a 7,0T. As regras de segurança sofrem alteração quando o campo é superior a 3,0T, especialmente 

quanto a movimentação das pessoas em relação ao campo. Abordaremos as orientações básicas 

para equipamentos usados clinicamente e que se restringem ao valor de 3,0T. 

                                               

6.1 Cuidados com Campo Magnético Estático (B0) 
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• Demarcar a linha de 5 gauss utilizando cartazes, marcação no piso e obstáculos, se 

necessário; Criar mecanismo físico de restrição de acesso ao setor de RM (leitoras de crachá, 

portas com senha etc); 

• Proibir o acesso de qualquer pessoa portadora de marcapassos e neuroestimuladores no 

ambiente de RM; 

• Utilizar documentos para investigação de metais em que o paciente assinale a sua presença 

no corpo e possa ser investigado antes da entrada na sala de exames; 

• Nunca levar para dentro da sala de exames materiais desconhecidos ou não revisados 

quanto a presença de partes ferromagnéticas; 

• Não permitir a entrada do paciente em sala portando qualquer objeto metálico como anéis, 

brincos, relógio, carteira, piercing e próteses dentárias removíveis; 

• Somente utilizar na sala de exames equipamentos próprios para o ambiente da RM e 

certificados por empresas de reconhecida competência (ex. Injetoras de meio de contraste, 

oxímetros, carros de anestesia, eletrodos etc); 

• Colaboradores externos ao setor, como pessoal de manutenção e higienização, só devem 

ser autorizadas a entrar na sala após repasse formal de instruções de segurança no ambiente 

de RM; 

• Conhecer a localização e forma de acionamento dos botões de parada elétrica e de 

desligamento do campo magnético. 

 7. Gradientes de Campo Magnético 

 Os gradientes de campo magnético são variações rápidas do campo que ocorrem durante o 

processo de obtenção das imagens.  As variações de campo magnético podem induzir correntes 

elétricas no corpo do paciente que podem resultar em estímulo de músculos periféricos e até 

mesmo choques elétricos. A probabilidade de ocorrência é maior quando do uso de sequências de 

pulso rápidas (gradiente eco e imagem eco planar) e nas extremidades dos magnetos, 

especialmente nos magnetos supercondutores de formato cilíndrico. 

 Normas regulamentadoras limitam o valor máximo do gradiente para prevenir que nenhuma 

estimulação cardíaca ocorra.  O ruído acústico produzido pelos gradientes pode ser superior a 90 

decibéis (90 dB), assim é obrigatório o uso de proteção auricular para pacientes e qualquer pessoa 

que permaneça dentro da sala do magneto durante a aquisição de imagens. 

7.1 Cuidados com o Gradiente de Campo Magnético 
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• Fornecer protetor auricular para pacientes, acompanhantes ou qualquer pessoa que 

permaneça dentro da sala do magneto durante a aquisição de imagens; 

• Evitar que a pele do paciente fique em contato direto com a carcaça interna do magneto ou 

com partes da bobina. Utilizar espumas isoladoras e a roupa apropriada para o exame para 

este fim. 

• Criar registros de ocorrência em pacientes de estímulo de nervos periféricos, sensações de 

choque ou surgimentos de flashes luminosos durante a realização de exames para que sejam 

relatados ao fabricante e responsáveis pela manutenção dos equipamentos.                  

8. Radiofrequência 

 O principal risco associado a radiofrequência é a deposição de sua energia sob a forma de 

calor. Os equipamentos possuem sistemas de monitoramento (hardware e/ou software) que 

limitam a potência de RF levando em consideração o peso do paciente e limites estabelecidos 

internacionalmente para a taxa de absorção específica (SAR). A taxa de absorção específica 

conhecida pela sigla SAR (do inglês, Specific Absortion Rate) é uma medida da quantidade de energia 

da RF depositada por unidade de massa do corpo do paciente. Os limites do SAR levam em 

consideração que a temperatura do tecido não ultrapasse 1,0ºC e os limites existem para corpo 

inteiro e regiões específicas. 

 

8.1 Cuidados com a Radiofrequência 
 

• Fornecer ao paciente avental ou roupa apropriada e confeccionada com tecido natural para 

que substituía todas as suas roupas para realização do exame; 

• Informar ao equipamento no início do exame o valor de massa corporal (kg) e idade, 

permitindo o correto funcionamento das limitações de SAR; 

•  Não cobrir o paciente excessivamente; 

•  Não utilizar plásticos ou outros materiais que causem abafamento e aumento da 

transpiração; 

•  Não iniciar o exame em paciente com suor acumulado ou que estejam urinados; 

•  Não permitir que mãos e pés fiquem cruzados ou em contato direto de pele com pele, 

evitando assim um efeito de antena que pode resultar em queimaduras e choques nestes 

pontos de contato; 
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•  Verificar cabos e conectores das bobinas quanto à integridade física, evitando assim riscos 

de choques e faiscamento; 

• Manter contato permanente com o paciente, orientando o mesmo a acionar a campainha 

ligada ao alarme sonoro caso sinta alguma sensação de aquecimento ou desconforto durante 

o exame.      

9. Líquidos Criogênios 

 Os líquidos criogênicos como o nitrogênio e o hélio são gases liquefeitos a baixas 

temperaturas e são usados nos magnetos supercondutores para que a corrente circule pela bobina 

produtora do campo magnético principal sem apresentar resistência elétrica. O hélio líquido é o 

criogênico mais utilizado e possui temperatura de -269ºC. Os magnetos supercondutores estão 

abastecidos com cerca de 1.700 litros de hélio. 

 Durante abastecimentos e manutenções cuidados especiais são tomados pelas equipes 

técnicas para evitar queimaduras, devido a baixa temperatura das partes em contato com o líquido 

ou com o gás, e a possibilidade de substituição do ar ambiente pelo gás hélio levando ao 

sufocamento.  Na rotina de um serviço de RM, o controle e registro diário da pressão do magneto e 

nível de hélio se faz necessária para evitar perdas excessivas com a evaporação e pontos críticos de 

trabalho com o magneto, como nos casos em que o nível de hélio fica inferior a 50% da capacidade 

de abastecimento. 

 

9.1 Apagamento do Campo Magnético 

 Se for necessário realizar o apagamento do campo magnético (procedimento de quenching) 

através do acionamento do botão de parada do campo magnético é importante assegurar que a 

porta da sala de exames está aberta e que as pessoas serão evacuadas do setor, pois o hélio se 

expande em cerca de 700 litros de hélio gasoso para cada litro de hélio liquido, ocupando o espaço 

do ar ambiente. Importante ressaltar que não é incomum a ocorrência de quenching espontâneo 

pelo magneto. 

 Os magnetos possuem um duto, chamado de tubo de quench, que conduz o hélio sob a 

forma de gás para fora da sala (área externa), porém pode ocorrer deste duto estar obstruído ou 

danificado e, desta forma, jogar o hélio para dentro da sala de exames e setor de RM.       
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9.2 Cuidados com Líquidos Criogênios 

•  Para magnetos supercondutores, a porta da sala de exames deve abrir “para fora” ou a sala 

deve possuir “válvula de compensação de pressão” bidirecional com dimensão apropriada; 

• Rotinas de reabastecimento de hélio líquido devem ser cercadas de todas as medidas de 

segurança necessárias, principalmente proibindo a entrada de pessoas desavisadas ao serviço; 

•  Não respirar e ou se aproximar de gases/vapores criogênicos; 

•  Não tocar superfícies congeladas no magneto ou da torre do magneto; 

• Manter a saída externa do tubo de quench desobstruída e direcionada para local que não 

possibilite circulação de pessoas; 

• Em caso de apagamento do campo magnético, remover o paciente imediatamente e avisar 

o serviço técnico do fabricante do equipamento; 

• Manter o ar condicionado da sala de exames em boas condições e com renovação parcial do 

volume de ar. 

10. Sinalização 

 O acesso ao setor e, especialmente, à porta da sala de exames deve estar sinalizado com 

cartazes e avisos que possibilitem a correta identificação dos riscos e limitem a entrada de pessoas 

portadoras de marcapassos e outros dispositivos e implantes proibidos no ambiente de RM ou mais 

especificamente na sala de exames.       

                                       

                                              

  
Exemplo de cartaz de aviso a ser posicionado 

na porta da sala de exames de RM. 
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11. Restrição de Acesso e Anamnese 

 Talvez a melhor restrição de acesso de pacientes ao ambiente da RM deveria ser realizada 

pelo médico solicitante quando prescreve, ou não, um exame de RM para seu paciente. Porém 

sabemos que infelizmente muitos pacientes portadores de marcapasso acabam recebendo 

solicitações para exames de RM. Sendo assim, outras medidas de restrição devem ser tomadas. 

  O questionamento e a investigação do paciente devem ser realizados em mais de uma etapa 

para que sejam criadas barreiras que evitem o acesso ao ambiente de RM.                                 

Exemplo: 

• Perguntas no momento do agendamento do exame; 

• Preenchimento da ficha de investigação de metais e consentimento informado na recepção 

do setor e assinatura dos mesmos pelo paciente ou responsável legal pelo mesmo; 

• Anamnese e conferencia das fichas e consentimentos pelo técnico de enfermagem e pelo 

técnico ou tecnólogo em radiologia momentos antes do exame e antes de ingressar na sala 

do magneto. 

 

12. Gravidez e RM  
 Uma pergunta frequente em RM é se paciente gestante ou paciente com suspeita de 

gestação podem realizar exames. Ou ainda, se trabalhadoras grávidas podem trabalhar no setor de 

RM ou, mais especificamente, dentro da sala de exames. Não existe qualquer evidência na literatura 

científica que sustente efeitos biológicos adversos que possam vir a ser causados à mãe ou ao feto 

no ambiente de RM ou durante o exame. 

 A recomendação atual é que todo exame de RM em paciente gestante seja discutido e 

avaliado pelo médico radiologista e médico solicitante de forma a encontrar alternativas que 

também não envolvam riscos como a radiação ionizante para a busca do diagnóstico. O exame de 

RM em gestantes deve ser autorizado pelo médico radiologista.  

 

13. Conduta em casos duvidosos 
 

 A conduta recomendada em casos de dúvida quanto à presença de algum implante ou 

condição do paciente para realizar o exame é de não realizar até que se saibam exatamente todas 

as informações. O médico radiologista é o responsável técnico pelo paciente e deve ser informado 

e consultado sempre que necessário para autorizar a entrada de uma paciente em sala. 
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14. Situações de Emergência 

 A conduta em relação a algumas situações de emergência no ambiente da RM difere de 

outros locais, pois existe sempre o risco presente do campo magnético do equipamento.  Duas 

situações são especialmente importantes em RM, a parada cardiorrespiratória e o incêndio na sala 

de exames. 

 

14.1 Parada Cardiorrespiratória 

 O atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória não deve ser feito dentro da 

sala de exames. Se o paciente estiver realizando o exame ou estiver sob a mesa de exames, a equipe 

deve estar treinada para retirar o paciente da maca e removê-lo da sala de exames antes de iniciar 

o atendimento de parada. O risco de algum material ferromagnético ser utilizado neste 

atendimento (ex. carro de parada) pode colocar em risco a vida do paciente e de todos aos seu 

redor. 

 

14.2 Incêndio no Setor de RM 

 Na eventualidade de um incêndio atingir o setor e se aproximar da sala do magneto, a equipe 

deve estar treinada para realizar o procedimento de desligamento do campo magnético 

(procedimento de quenching) e evacuar o setor. É recomendável que o setor possua extintores não 

ferromagnéticos para o combate a focos de incêndio na sala do magneto, pois do contrário os 

cilindros convencionais ferromagnéticos serão atraídos pelo campo podendo resultar em acidente 

com os presentes na sala do magneto e quebra do equipamento de RM. 

                                      
                                               

 
  

Botão de apagamento do campo 

magnético (botão de quenching) 

devidamente sinalizado 
 

http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia/images/fisrmn/080.png
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15. Treinamento 

 Deve ser realizado treinamento anual por profissional capacitado para todos os envolvidos 

com o setor de RM e os conteúdos devem abranger os tópicos relatados acima. O treinamento deve 

ser repetido para colaboradores novos, especialmente que irão atuar diretamente na sala de 

exames. Uma regra importante que pode ser estabelecida em cada instituição é a de somente 

permitir que pessoas com treinamento comprovado em segurança em RM entrem na sala do 

magneto. Esta medida é especialmente importante se considerarmos as equipes de anestesia 

(médicos anestesistas) e pessoal de higienização e manutenção. Estes profissionais nem sempre 

atuam diretamente no setor e possuem rotatividade alta. 

 

16. Referências: 

- MRI online, via portal www.mrionline.com.br  

- Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), via portal 

www.ipsemg.mg.gov.br  

- Universidade Tecnológica Federal do Paraná: UTFPR, via portal 

http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia  
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