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Resumo: Este artigo insere-se num projeto de extensão desenvolvido no Rio de Janeiro com professores, 
profissionais e alunos de graduação em Física Médica, e tem como objetivo estudar a comunicação dos 
riscos e benefícios da radiação ionizante em Instituições e Clínicas do Rio de Janeiro nas áreas de 
radiologia, medicina nuclear e radioterapia, tanto sobre informações gerais, como sobre informações visando  
o termo de consentimento informado, necessidade legal em algumas práticas hospitalares que utilizam 
radiação ionizante. O projeto compreende cinco fases, (1) levantamento da legislação concernente no Brasil 
e no mundo, (2) escolha de clínicas que mantenham comunicação a respeito, propondo cooperação no 
estudo da eficácia da informação existente e revisão das mesmas (os pontos seguintes serão realizados nas 
clínicas com a qual se estabeleça cooperação), (3) realização de entrevistas  com pacientes para verificação 
da eficácia da comunicação existente, (4) elaboração de novo material de divulgação e (5) avaliação do 
material produzido. O presente trabalho apresenta resultados referentes às fases (1) e (2).  
 
Palavras-chave: física médica; radiação ionizante; comunicação de riscos e benefícios; consentimento 
informado; proteção radiológica. 
 
Abstract: This article is part of a project developed in Rio de Janeiro with professors, professionals and 
graduate students in Medical Physics. The goal is to study the communication of risks and benefits of the use 
of ionizing radiation in Institutions and Clinics of Rio de Janeiro in the areas of radiology, nuclear medicine 
and radiotherapy, both as general information as well as information related to the Term of Informed Consent, 
a legal requirement in some hospital practices based on ionizing radiation. The project comprises five phases: 
(1) a survey of the relevant legislation in Brazil and worldwide; (2) survey of clinics that maintain 
communication about it proposing cooperation in the study (the following points will be carried out in the 
clinics with which to establish cooperation); (3) interviews with patients to verify the effectiveness of the 
existing communication, (4) preparation of new material for dissemination and (5) evaluation of the produced 
material. The present work presents results referring to phases (1) and (2). 
 
Keywords: medical physics; ionizing radiation; communication of risks and benefits; informed consent; 
radiological protection. 
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1. Introdução 

Segundo o princípio ALARA (as lower as 
reachable achievable – tão baixa quanto factível), 
apregoado pela Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA)1, qualquer quantidade de radiação 
ionizante pode ser prejudicial e, por ser cumulativa, 
pode induzir desde efeitos de desconforto até à 
morte ou aparecimento de um câncer. Devido às 
consequências e riscos da exposição à radiação 
ionizante, cada país deve estabelecer normas e 
regulamentos para garantir que a exposição se 
mantenha em níveis nos quais os riscos devem ser 
reduzidos. 

Nos casos nos quais são utilizadas fontes 
radioativas ou aceleradores de partículas 
carregadas, o controle é exercido pela CNEN 
enquanto que nos demais casos (radiologia) o 
controle fica a cargo das Secretarias de Saúde, 
através da Vigilância Sanitária (VISA), estadual ou, 
às vezes, municipais. Por mais que as instituições 
envidem esforços para cumprir devidamente seu 
papel, as medidas de proteção, infelizmente nem 
sempre seguidas ou inspecionadas devidamente, 
apresentam um elo claramente fraco que pode 
acarretar riscos significantes 

Em diversos países hoje adotam-se leis e normas 
visando o direito do paciente de ser informado dos 
riscos e benefícios de um dado procedimento, sendo 
também um direito do paciente a recusa ao 
procedimento receitado pelos médicos. A essa 
prática denomina-se CONSENTIMENTO 
INFORMADO. O paciente tem que consentir com o 
procedimento. A palavra INFORMADO pressupõe 
que o paciente, independente de seu grau de 
instrução ou informação tem que receber 
informações claras e compreensíveis sobre os 
efeitos, tanto riscos como benefícios, da exposição. 
Infelizmente, no mundo todo, nem sempre este 
princípio é obedecido. Isto se deve a diversos 
fatores desde a dificuldade intrínseca em se 
apresentar a informação para pessoas com 
diferentes níveis de educação formal até a diferente 
formação dos responsáveis (médicos, técnicos e 
supervisores de radioproteção) passando pela 
ausência de uma cultura de radioproteção e 
prevenção de doses. Alguns fatos são bastante 
conhecidos, como por exemplo, que se deve evitar a 
exposição de grávidas à radiação ionizante, mas 
mesmo esta é uma medida que pode ter exceções, 
as quais, quando ocorrem, geram grande 
expectativa nas gestantes. A existência de material 
explicativo pode diminuir o stress, tornando a opção 
mais fácil, seja para médicos seja para pacientes. 

Existe uma vasta bibliografia especializada2 a 8, 

tanto sobre Consentimento Informado 
especificamente como sobre riscos associados aos 
diversos procedimentos médicos. No Brasil existem 
diversos trabalhos sobre os riscos associados às 
práticas, mas praticamente nada sobre Informação e 
Comunicação. Devido à especificidade de cada 

procedimento, nos limitamos a citar alguns artigos 
exemplares nas referências ao ao longo do texto. 

Quanto ao material de divulgação propriamente 
dito, existem alguns panfletos informativos, mas em 
geral são iniciativas das próprias clínicas. As 
informações nem sempre são de boa qualidade ou 
então são pouco esclarecedoras. Ao longo desde 
trabalho entraremos em mais detalhes. 

De maneira geral, a maior parte das leis e 
regulamentos, no país e no mundo, estabelecem 
que  deve ser dado ao paciente e a seus familiares, 
em termos compreensíveis, informações completas, 
contínuas, verbais e/ou escritas sobre o seu 
processo, incluindo diagnóstico, prognóstico e 
alternativas de tratamento. Em geral, estabelecem 
ainda que é de livre escolha do paciente a eleição 
entre as opções apresentadas pelo médico 
responsável por seu caso. Seu consentimento 
expresso é necessário antes de qualquer ação. O 
que fazer quando o paciente não concordar ou 
quando o consentimento escrito é dispensável, pode 
variar de país a país. 

 
2. Etapas do projeto 

O projeto segue a seguinte metodologia: 

• Levantamento da bibliografia e legislação no 
Brasil e no mundo  

• Levantamento da situação em hospitais e 
clínicas do Rio de Janeiro - serão 
agendadas visitas a clínicas públicas e 
privadas para verificação in loco sobre como 
a instituição e seus profissionais lidam com 
a questão da comunicação.  

• Processamentos dos dados das visitas e 
entrevistas baseados nas recomendações 
legais  e da literatura. 

• Elaboração de panfletos explicativos a partir 
dos dados coletados 

• Distribuição do material criado em 
instituições piloto. 

• Retorno às instituições piloto para avaliação 
da eficácia do novo (se ocorreram 
mudanças qualitativas e em que dimensão). 

• Realização de eventuais correções 
necessárias com reavaliação in loco quando 
necessária. 

• Entrega dos resultados dos trabalhos e dos 
materiais às instituições responsáveis pelo 
controle para que estas decidam sobre a 
implantação de programa de esclarecimento 
relativos aos procedimentos que utilizam 
radiação ionizante. 

 
3. Arcabouço Legal no exterior 

3.1 Espanha9,10,11:   

Conseguimos levantar dois documentos da 
Comunidade de Madri (Lei Geral de Saúde e Lei de 
Gestão de Saúde da Comunidade de Madrid e Lei 
12/2001, de 21 de dezembro, de Regulação 
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Sanitária da Comunidade de Madri) estabelecendo 
direitos dos pacientes. Eles não tratam 
especificamente da questão dos riscos e benefícios 
da radiação ionizante, mas sim do problema de 
escolha informada do paciente de uma maneira 
geral. Como o uso da radiação envolve riscos, o 
texto tem relação com o objetivo deste trabalho. O 
termo de Consentimento Informado é necessário 
antes de qualquer ação, exceto quando: 

• não seguir o tratamento envolva um risco para a 
saúde pública. 

• o paciente não é capaz de tomar decisões, caso 
em que o direito corresponderá ao membro da 
sua família ou pessoas legalmente 
responsáveis. 

• a urgência não permite atrasos por corresponder 
a um risco de lesões irreversíveis ou risco de 
morte 

 
3.2 União Europeia 

 Comunidade Europeia da Energia Atômica (CEEA 
ou Euratom):  A Euratom é uma organização similar 
à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 
brasileira em suas atribuições. É uma organização 
com estatuto legal próprio, à parte da União 
Europeia mas controlada pelos seus Estados-
membros. Foi criada em 25 de Março de 1957, 
juntamente com a Comunidade Econômica 
Europeia, pelo Tratado de Roma. Em 1967 foi 
enquadrada nas instituições executivas da 
Comunidade Económica Europeia, mas mantém até 
hoje uma natureza legal distinta da própria União 
Europeia.. 

Em um trecho da COMUNICAÇÃO DA 
COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO 
CONSELHO12 relativa às aplicações médicas das 
radiações ionizantes e à segurança do fornecimento 
de radioisótopos para a medicina nuclear 
(COM/2010/0423), é citado:  

 “Quando são utilizadas radiações ionizantes no 
diagnóstico ou tratamento médico, os doentes 
devem receber informação adequada sobre os 
benefícios e as limitações dos procedimentos e os 
potenciais efeitos da exposição às radiações, a fim 
de lhes permitir tomar decisões informadas.” 

Tal trecho faz menção a recomendação do 
conselho de saúde, publicado no dia 9 de julho de 
2009, na parte: RECOMENDAÇÕES RELATIVAS A 
QUESTÕES GERAIS DE SEGURANÇA DOS 
PACIENTES12. No segundo parágrafo, no item (b) 
estabelece que devem “ser divulgadas aos 
pacientes informações sobre: 
• as normas de segurança dos pacientes em 

vigor, 
• os riscos, as medidas instituídas para reduzir ou 

prevenir erros, incluindo as boas práticas e o 
direito a um consentimento informado para o 
tratamento, por forma a facilitar ao paciente a 
sua escolha e tomada de decisão” 

 
 

4. Arcabouço Legal no Brasil 

No Brasil, encontramos menção aos direitos dos 
pacientes nos artigos 6º e 196º da Constituição 
Federal14 e  no artigo 3º da portaria 1820 do 
Ministério da Saúde15  Abaixo destacamos os itens 
relevantes: 

Art. 3º Toda pessoa tem direito ao tratamento 
adequado e no tempo certo para resolver o seu 
problema de saúde 

“ Parágrafo único. É direito da pessoa ter 
atendimento adequado, com qualidade, no tempo 
certo e com garantia de continuidade do tratamento, 
para isso deve ser assegurado: 

II -informações sobre o seu estado de saúde, de 
maneira clara, objetiva, respeitosa, compreensível 
quanto a: 

c) tipos, justificativas e riscos dos exames 
solicitados; 

e) objetivos, riscos e benefícios de procedimentos 
diagnósticos, cirúrgicos, preventivos ou de 
tratamento; 

i) partes do corpo afetadas pelos procedimentos, 
instrumental a ser utilizado, efeitos colaterais, riscos 
ou consequências indesejáveis; 

k) evolução provável do problema de saúde; 
m) outras informações que forem necessárias;  
     

 Numa interpretação livre podemos dizer que 
também o Código de defesa do Consumidor trata do 
assunto. Tendo em vista que o paciente que utiliza 
procedimentos oferecidos pelo hospital pode ser 
considerado como um consumidor dos mesmos  
sendo portanto, sujeito dos direitos expressos no 
Código de Defesa do Consumidor16 (Lei 8078 ,Artigo 
2º do Código de Defesa do Consumidor):  

“  Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final.” 

Como direitos, o consumidor possui, dentre eles, a 
de ser obrigatoriamente informado, conforme consta 
no Capítulo III, Artigo 6º da Lei 8078, sobre:  

 I - a proteção da vida, saúde e segurança contra 
os riscos provocados por práticas no fornecimento 
de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; 

 II - a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações; 

  III - a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem; 

Esta é uma interpretação não ortodoxa do Código 
do Consumidor, mas julgamos que o direito ao 
consentimento informado também é um Direito do 
Consumidor. 
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4.1 Estado de São Paulo - Lei nº 10241 de 18 de 
março de 1999)17,  
 

Em seu (Artigo 2º, parágrafo VI) estabelece que o 
paciente receba “informações claras, objetivas e 
compreensíveis“ sobre: 

a) hipóteses diagnósticas; 
b) diagnósticos realizados; 
c) exames solicitados; 
d) ações terapêuticas; 
e) riscos, benefícios e inconvenientes das 

medidas diagnósticas e terapêuticas propostas; 
f) duração prevista do tratamento proposto; 
g) no caso de procedimentos de diagnósticos 

terapêuticos invasivos, a necessidade ou não 
de anestesia, o tipo de anestesia a ser 
aplicada, o instrumental a ser utilizado, as 
partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, 
os riscos e consequências indesejáveis e a 
duração esperada do procedimento. 

h) exames e condutas a que será submetido; 
i) a finalidade dos materiais coletados para 

exame; 
j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas 

existentes no serviço de atendimento ou em 
outros serviços: 

k) o que o paciente  julgar necessário 
Além disso, em seu Artigo 2º, parágrafo VII, a lei 

estabelece que é direito do paciente: 
“Consentir ou recusar de forma livre, voluntária e 

esclarecida, com adequada informação, sobre 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem 
nele realizados” 

As letras E e L do parágrafo chamam a atenção 
visto que nossa pesquisa se relaciona a analisar 
como é e se são proporcionados esses direitos aos 
pacientes. A lei fala  sobre a questão da decisão do 
paciente e, infere a  necessidade de informação 
clara dada a ele para que  possa optar em realizar o 
tratamento ou não. 

 
 

5. Como são fornecidas informações sobre 
riscos e benefícios do uso da radiação ionizante 
em algumas instituições médicas do Rio de 
Janeiro: 

 
Visitamos algumas das principais Instituições do 

Rio de Janeiro para ver como o assunto era 
abordado na Instituição. Esta etapa foi uma etapa 
prospectiva onde buscávamos instituições que 
praticassem a informação e/ou o consentimento 
informado, de maneira a eleger aquelas às quais 
será proposta colaboração para o desenvolvimento 
de material informativo. Neste trabalho, optamos por 
não mencionar o nome das Instituições. 

Visitamos instituições com serviços de Radiologia, 
Medicina Nuclear e Radioterapia. Em cada uma, 
procuramos verificar:  
• Se eram dadas informações sobre os riscos e 

benefícios do procedimento 

• Se as informações eram dadas oralmente ou 
por material escrito. 

• Em caso de material escrito se este era 
impresso ou disponível na internet 

• Se existe documento de consentimento 
informado 

Verificamos que a pratica varia muito de instituição 
para instituição. Quando é passada alguma 
informação, esta pode ser oral, por material 
disponível na internet, ou então alguma informação 
passada num termo de consentimento que deve ser 
assinado pelo paciente. Na radiologia, este termo 
existe em geral para a prática de tomografia, em 
geral servindo também para a aplicação de 
contraste 
 
6. Como é praticado o Consentimento Informado 
sobre o uso da radiação ionizante em algumas 
instituições do Brasil: 
 

Estão disponíveis na WEB diversos termos de 
consentimento informado adotados por diversas 
instituições, para Radiologia, Medicina Nuclear e 
Radioterapia. Fizemos um levantamento usando as 
palavras Consentimento Informado e obtivemos com 
retorno de 18 referências18 a 36 

Na área de radioterapia, pudemos observar 
semelhanças no texto, tanto entre os documentos, 
onde constam informações, quanto entre os que não 
as apresentam. Entre os que oferecem informações 
relevantes, a maioria cita a influência da radiação na 
divisão de células, a possível utilização de contraste, 
os efeitos colaterais adversos e as contraindicações 
e possíveis intervenções necessárias durante o 
tratamento. 

Na área de radiodiagnóstico achamos apenas um 
documento fora da tomografia. Os termos que não 
possuem informações sobre os riscos e benefícios 
decorrentes do exame possuem uma declaração 
assinada pelo paciente assegurando que o mesmo 
foi informado pelo médico radiologista. Vale 
destacar o termo de consentimento do hospital Pilar, 
de Curitiba, que é um termo bem extenso e 
detalhado e até citam o Código Brasileiro de Defesa 
do Consumidor e o Código de ética médica36.   

Na área de medicina nuclear, todos os termos 
encontrados (com uma exceção) possuem 
informações sobre os riscos e benefícios.  

Cabe ressaltar que todos os termos de 
Consentimento Informado encontrados na WeB não 
são do estado do Rio de Janeiro, sendo em sua 
maioria de Minas Gerais e São Paulo.  

 
 
7. Conclusões 
 
O que apresentamos aqui são apenas verificações 

iniciais de um projeto que deve durar pelo menos 
três anos mais. Entretanto, algumas conclusões já 
se desenham: 

Entre as instituições visitadas, a radioterapia 
contempla necessariamente o consentimento 
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informado. Nota-se que diversos hospitais usam o 
mesmo documento com poucas variações, mas 
alguns deles são bastante completos e 
esclarecedores. 

Na área da medicina nuclear, talvez pelo uso de 
fontes radioativas é a que mais fornece as 
informações verbalmente  

Na radiologia, quase não são dadas informações 
para o paciente. Entretanto, na tomografia, são em 
geral preenchidos e assinados dois termos, um no 
qual o paciente afirma que conhece os riscos e que, 
caso seja mulher não está grávida e outro no qual 
no qual o paciente concorda com o uso eventual de 
contraste.  

Nas demais técnicas radiográficas, inclusive 
radiografia dentária, não há qualquer 
esclarecimento. 
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