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RESUMO  

A Ressonância Magnética, muito realizada, cuja alta definição de imagem proporcionada pelo 

potente campo magnético do equipamento, oferece riscos potenciais envolvendo em especial 

à atração ferromagnética, relacionada ao campo magnético estático, sendo a segurança uma 

questão muito importante. Pesquisas mostram que a taxa de acidentes aumentou 

consideravelmente nos ambientes de ressonância. E estabelecer um paralelo entre a técnica de 

representação gráfica de identificação dos riscos, mapa de riscos, e as condutas de segurança 

no ambiente de Ressonância Magnética envolvendo a atração de objetos ferromagnéticos, 

permite gerar um conjunto de ações direcionadas à prevenção dos riscos.  

 

Palavras - chave: Ressonância Magnética, Atração Ferromagnética, Mapa de Riscos, 

Condutas de Segurança. 
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INTRODUÇÃO 

A Ressonância Magnética (RM), exame de diagnóstico por imagem, capaz de obter 

imagens nos planos axial, coronal, sagital e oblíquo, com diferenciação tissular, por meio de 

campos magnéticos e ondas de rádio com a vantagem do uso da radiação não ionizante
3
. 

Embora não possa ser visto nem sentido, o campo magnético estático (B0) presente no 

ambiente de RM, circunda todo o equipamento com maior intensidade no centro
6
. 

Os riscos relacionados ao B0 são a sua atuação direta na atração de objetos 

ferromagnéticos, torção em objeto implantado no corpo e alteração no funcionamento de 

equipamentos
15

.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística7 e do Governo Federal informam 

que mais de 600 mil exames são realizados
8
, o que aumentou o número de incidentes

5
. 

Fato que leva à reflexão sobre o grau de conhecimento dos riscos envolvendo a RM.  

É fundamental assegurar a distribuição e sinalização de zoneamento em ambientes de 

RM 
9,17

. 

O presente artigo propõe um mapa de riscos (MR) específico para o ambiente de RM 

associado às condutas internacionais de segurança em RM, atendendo a uma necessidade de 

maior entendimento e identificação dos riscos presentes neste ambiente, a partir da 

representação gráfica e inovadora para o ambiente de RM.  

DESENVOLVIMENTO 

O magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material, que expostos a um B0 

externo, os núcleos ativos tendem a alinhar seu eixo de rotação ao campo aplicado, nesta 

situação o material é dito magnetizado
13

. 

Os materiais podem ser classificados em três principais: Diamagnéticos, 

Paramagnéticos e Ferromagnéticos
4
, sendo os ferromagnéticos materiais que na presença de 

B0, são fortemente atraídos e imantados, mesmo quando o campo aplicado é removido
6
. 

A classificação do equipamento de RM é definida pela força do campo magnético 

(ultra-baixo, baixo, médio, alto e ultra-alto)
15

, cujas unidades de medida são Tesla (T) e Gauss 

(G)
6
.  

O equipamento de RM gera um magnetismo que se comporta de modo semelhante a 

um ímã, nos quais atuam três diferentes formas de radiação eletromagnética: B0, campos 

magnéticos de gradiente e campos eletromagnéticos de radiofrequência
6
.  

As linhas de força geradas pelo magneto não ficam restritas apenas ao isocentro do 

equipamento, as linhas que se apresentam externamente são chamadas de campos em franja e 
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apesar de terem sua força de atração reduzida à medida que se afastam do magneto, também 

apresentam risco
11

. 

As forças rotacional e translacional são responsáveis por fazer com que objetos 

ferromagnéticos se movam em um ambiente de RM. A movimentação e torção de objetos são 

provocadas pela força rotacional, o que pode ocasionar acidentes em pessoas com clipes de 

aneurisma, por exemplo. O efeito míssil é resultado da força translacional na qual o objeto 

ferromagnético é acelerado em direção ao equipamento de RM, o que pode gerar um acidente 

envolvendo paciente, acompanhante ou funcionário. A força de atração é proporcional à 

massa ferromagnética
3, 11, 19

.  

A Sociedade Americana para Testes e Materiais define os materiais como Seguro para 

RM, não apresenta riscos em RM; Condicional para RM pode ser seguro em condições 

específicas e Não seguro para RM, traz riscos em qualquer ambiente de RM
14

. 

O ambiente de RM é dividido em quatro Zonas, (I, II, III e IV) definidas pelo Colégio 

Americano de Radiologia (ACR), é de grande importância garantir a correta distribuição e 

sinalização destas zonas no ambiente em questão, com o objetivo de restringir e controlar o 

acesso ao equipamento de RM para evitar incidentes
9
. 

ACR recomenda treinamentos periódicos e classificação (nível 1 ou 2) aos 

profissionais de RM conforme nível de conhecimento e zona de atuação
9
.  

O MR é construído tendo como base a planta baixa ou esboço do local de trabalho e 

tem como objetivos reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da 

situação de segurança e saúde no trabalho da empresa e possibilitar, durante a sua elaboração, 

a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua 

participação nas atividades de prevenção
12

. 

Para a elaboração do MR do ambiente de RM as cores tem por base a Norma 

Brasileira 7195 de 1995, que fixa as cores a serem usadas para prevenção de acidentes, 

empregadas para identificar e advertir contra riscos. E adverte que a indicação dos riscos por 

meio de cores, não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. As cores, 

vermelha, amarela e verde, significam respectivamente: proibida, cuidado e segurança
1
. 

Esta proposta de MR específico para ambiente de RM (fig.1) identifica as áreas de livre 

circulação e as de circulação restrita, com auxilio das cores que representam o alerta de risco à 

atração ferromagnética, cuja descrição associa a classificação de condicionalidade dos objetos 

por área à classificação do funcionário quanto ao nível de conhecimento. 
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LEGENDA- RELAÇÃO CONDICIONALIDADE X ÁREA 
ÁREA LIVRE DE ATRAÇÃO 

FERROMAGNÉTICA 

ÁREA DE ATENÇÃO À 

ATRAÇÃO FERROMAGNÉTICA 

ÁREA DE ALTO RISCO DE 

ATRAÇÃO FERROMAGNÉTICA 

Condicional 1 Condicional 1 Condicional 1 

Condicional 2 Condicional 2 Condicional 2* 

Condicional 3 Condicional 3 Condicional 3* 

Condicional 4 Condicional 4 Condicional 4* 

Condicional 5 Condicional 5  

Condicional 6 Condicional 6 Condicional 6* 

Condicional 7 Condicional 7  

Condicional 8 Condicional 8 Condicional 8* 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE CONDICIONALIDADE 

Condicional 1 Embora interajam com o campo magnético não apresenta risco para o paciente (ex.: válvulas cardíacas, anéis anuloplastia). 

Condicional 2 Embora interajam com o campo magnético, são altamente aderidos ao tecido que foram implantados, *sendo necessário 

aguardar o mínimo de 6 semanas após a cirurgia (ex.: stents e filtros) 

Condicional 3 Adesivos de medicamentos transdérmicos com folha metálica *recomenda-se retirar o adesivo antes da realização do exame. 

Embora não seja atraído, apresenta relatos de aquecimento (ex.:adesivo de nicotina). 

Condicional 4 Dispositivos de imobilização que contenham partes metálicas,* a mobilização ou remoção do mesmo deve sempre obedecer ao 

critério médico (ex.:coletes cervicais ou ortopédicos). 

Condicional 5 Implantes com restrições muito específicas determinadas pelo fabricante, aconselhável contatar o fabricante 

(ex.:neuroestimuladores, marca-passos). 

Condicional 6 Implantes/Dispositivo com *terminologia especificada pela ASTM internacional, que só devem ser submetidos a campos de até 

3T e SAR de 3W/Kg durante 15min.(ex.:filtro de veia cava). 

Condicional 7 Objetos que não devem ser submetidos ao campo de RF, dispositivos programados por ondas de rádio ou sensíveis ao campo de 

RF(ex.: celulares, cartões magnéticos), ou objetos metálicos (maca, cilindro de oxigênio, cadeira de rodas, clips, moedas). 

Condicional 8 Implante/Dispositivo *rotulado para RM em campos específicos (ex.: um determinado dispositivo pode ser seguro para 3T e não 

ser para 1T, e vice-versa). 

SEGURO PARA RM: PERMITIDO EM QUALQUER ÁREA DE RM 

CONDICIONAL PARA RM: AANNAALLIISSAARR  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS 

NÃO SEGURO PARA RM: PROIBIDO EM QUALQUER ÁREA DE RM 

 

Figura 1: Mapa de Riscos para Ambiente de RM 

Fonte: Adaptado de FERREIRA e NACIF, 2011 
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Zona I: Área externa, acesso livre.  

 Zona II: Sala de espera de pacientes, área livre de atração ferromagnética, mas monitorada 

por funcionários nível 1, capazes de identificar e orientar pacientes e acompanhantes com 

objetos classificados como Condicional para RM ou Não seguro para RM. O vestiário, área de 

acesso restrito e supervisionado por funcionário nível 1, classificada como área de atenção a 

atração ferromagnética. Neste local deve ser realizada uma minuciosa investigação por meio 

da entrevista com objetivo de sanar as dúvidas do paciente e orientar corretamente sobre os 

objetos proibidos no ambiente de RM
16

.  

 Zona III: Sala de comando e laudo, restrita aos profissionais de RM.  

 Zona IV: Sala de exame, alto risco de atração ferromagnética. Não são permitidos objetos 

Não seguros para RM e Condicional para RM 5 e 7. Acesso exclusivo de funcionários nível 2 

que possuem acesso livre em ambientes de RM. 

O MR proposto deve ser criado com a participação do profissional capacitado em 

física das radiações dotado de conhecimento em física da RM, por se tratar de uma área 

específica, totalmente diferente de outros ambientes de trabalho, inclusive o hospitalar. O 

ambiente de RM revela uma gama de peculiaridades exclusivas do magneto e pouco 

conhecida por terceiros, o que justifica a elaboração do MR pelo profissional qualificado.  

Por meio do MR os perigos no ambiente de trabalho podem ser bem analisados por 

quem transita no ambiente
2, 10

. O MR deve ser de fácil compreensão e ser afixado em um local 

visível, nos quais há um maior número de pessoas trabalhando
18

. 

Benefícios  

 Prevenção quanto aos riscos; 

 Redução de gastos com acidentes, indenização, substituição de trabalhadores e danos 

patrimoniais; 

 Aperfeiçoa a gestão de saúde e aumenta a segurança interna e externa no ambiente; 

 Estimular a conscientização, fazendo com que os funcionários passem a ser mais 

zelosos pela própria segurança e pela segurança dos pacientes. 

CONCLUSÃO 

O estudo bibliográfico revela a necessidade de identificação dos riscos relacionados ao 

ambiente de RM, no qual o mapeamento específico e as condutas de segurança permitem aos 

trabalhadores, pacientes e acompanhantes uma visão mais clara dos riscos no ambiente de 

RM, permitindo que desenvolvam uma atitude mais cautelosa perante os riscos, além de 

contribuir na minimização da ocorrência de acidentes.   
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