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RESUMO 

 

 

Introdução: Exames de imagem são usados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para 

diagnóstico, controle após eventos agudos, checagem após procedimentos e controle rotineiro 

de internação. Para que os exames tenham maior relevância no manejo clínico, é preciso 

considerar possíveis eventos durante a realização do exame, e se alterações detectadas 

justificarão mudança em conduta.  

Objetivos: Verificar a proporção de alterações nos exames de imagem, e se tais alterações 

propiciaram mudanças na conduta médica. 

Métodos: Coorte prospectiva, que envolveu pacientes internados na UTI do Hospital 

Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa 

Catarina (HU-UFSC). Entre os meses de Fevereiro e Maio de 2011 foram avaliados 

diariamente os exames de imagem solicitados na UTI, sendo divididos conforme a razão de 

internação em UTI, tipo de exame solicitado, segmento anatômico estudado e finalidade da 

solicitação. Posteriormente, segundo interpretação do médico intensivista, os exames foram 

divididos segundo alteração detectada e mudança em conduta médica. A análise estatística foi 

feita segundo o teste de Qui-Quadrado. 

Resultados: 106 pacientes foram envolvidos pela amostragem. Foram avaliados 447 exames 

de imagem, sendo 425 radiografias de tórax em incidência ântero-posterior. Obteve-se uma 

média de 4,01 radiografias por paciente internado. 79,3% das radiografias solicitadas foram 

interpretadas como normais. Das radiografias consideradas alteradas, 35,2% não suscitaram 

alteração em conduta. 

Conclusões: A maioria das radiografias solicitadas e realizadas na UTI do HU/UFSC não 

apresenta alterações clínicas estatisticamente relevantes, e as que demonstram alterações não 

necessariamente propiciam mudança em conduta. 

Palavras-chave: Terapia intensiva; Radiografia de tórax; Rotinas.  
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ABSTRACT 

 

 

Background: Imaging procedures are used in Intensive Care Units (ICU) for diagnosis, 

control after acute events, post-procedure checking and routine control on inpatients. For 

greater relevance on clinical support, it demands to consider possible events during the 

imaging exam, and if image findings will justify changes on medical assistance. 

Objective: Verifying the prevalence of abnormal findings on imaging procedures, and if such 

findings determine changes on medical assistance. 

Methods: Prospective cohort, involving ICU inpatients on Hospital Universitário Prof. 

Polydoro Ernani de São Thiago, on Santa Catarina Federal University (HU-UFSC). From 

February, 2011, to May, 2011, the requested imaging procedures on the ICU were evaluated 

every day, and categorized about reason of hospitalization in ICU, procedure type, anatomical 

segment and reason for requesting the exam. Afterwards, according to interpretation from the 

intensivist physician, the procedures were classified about abnormal findings and changes on 

medical assistance. Chi-square testing was used for statistical analysis. 

Results: 106 inpatients were involved in the research. 447 imaging procedures were 

evaluated, and from this total, 425 were front-posterior incidence chest radiographs.4,01 

radiographs were requested for each inpatient. 79,3% of requested radiographs were normal. 

Among the abnormal radiographs, 35,2% determined no changes on medical assistance. 

Conclusions: Most of requested chest radiographs on inpatients of HU-UFSC ICU does not 

show statistically relevant clinical findings, and those with abnormal findings do not always 

determine change on medical assistance. 

Keywords: Critical care; Chest radiograph; Routine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Assim como outros serviços intrahospitalares, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

lançam mão dos exames de imagem para avaliação diagnóstica complementar nos pacientes 

admitidos, e também para controle pós-evento agudo, checagem de instrumentais utilizados 

em procedimentos específicos e para fins de controle diário. Como em qualquer especialidade 

médica, impera-se a ponderação entre os benefícios e prejuízos ao paciente que decorram da 

execução de determinado exame. Mais especificamente, o doente internado em UTI apresenta 

características especiais. Além de estar restrito ao leito e, portanto, incapacitado de assumir 

posturas que propiciem incidências radiográficas específicas, o seu transporte até o serviço de 

Radiologia requer planejamento, recursos humanos e pode gerar um risco adicional
1-3

. 

Para maior aproveitamento dos métodos de imagem, é adequado que haja comparação 

dos prós e contras do exame a ser solicitado, devendo-se pesar se o resultado do exame irá ou 

não alterar a conduta médica estabelecida. O triângulo que envolve a solicitação de exames de 

imagem (e de qualquer outro tipo) na UTI é composto pela complexidade do quadro clínico, 

pela facilidade na realização do exame e pela subjetividade do médico assistente, que solicita 

um exame por controle rotineiro ou por finalidade acadêmica
4
, e mesmo as radiografias de 

tórax em UTI não têm um consenso de quais indicações realmente são necessárias
5
. 

Em trabalhos que analisaram o número de radiografias de tórax em UTI (que são a 

maioria dos exames de imagem solicitados), já foi evidenciado que não há uma relação 

estatística que justifique a realização de radiografias diárias nos pacientes críticos, 

independente da gravidade do quadro clínico
6-11

. Portanto, pode-se sugerir que a solicitação de 

exames deva ser baseada em justificativas clínicas e na possibilidade do resultado do exame 

gerar alteração na conduta.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Verificar a proporção de alterações nos exames de imagem solicitados e realizados nos 

pacientes internados na UTI do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São 

Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC). 

Verificar a relevância dos achados de imagem nas mudanças de conduta médica. 
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3 MÉTODO 

 

 

Entre 31 de Janeiro de 2011 e 13 de Maio de 2011 foi desenvolvido um estudo de 

coorte prospectivo envolvendo pacientes internados na UTI do HU/UFSC que, na época do 

estudo, possuía dez leitos. Durante a coleta de dados, foram verificados quantos e quais foram 

os exames de imagem realizados para cada paciente, a cada dia, de segunda a sexta-feira. Não 

foram coletados exames feitos em fins de semana e feriados; estes foram catalogados no 

primeiro dia útil subseqüente. 

Primeiramente, foi identificada a causa da internação na UTI dos pacientes cujos 

exames foram catalogados neste estudo. Sequencialmente, essas causas foram separadas em 

grupos, de acordo com a principal necessidade terapêutica dos pacientes. Esses grupos foram: 

grupo 1 - necessidade de suporte hemodinâmico, grupo 2 - necessidade de ventilação 

mecânica e grupo 3 - necessidade de controle nos pós-operatórios eletivos. Em relação ao tipo 

de exame realizado foram computadas: radiografias comuns, tomografias computadorizadas, 

ressonâncias magnéticas e ultrassonografias. A respeito dos segmentos anatômicos estudados, 

as categorias foram cabeça e pescoço, tórax, abdome e pelve, e membros. Quanto à avaliação 

da finalidade da solicitação dos exames, essa foi definida como para investigação diagnóstica, 

para controle após realização de procedimento (intubação orotraqueal, traqueostomia, 

sondagem nasoenteral ou nasogástrica, punção venosa central), para checagem de admissão 

em UTI, para rotina (sem indicação clínica específica) e para controle de ventilação mecânica. 

A indicação foi conferida na ficha-padrão de solicitação de exames do HU-UFSC, no campo 

“Indicação Clínica”, e alocada nas categorias citadas acima. 

Para a distribuição dos exames segundo as alterações detectadas, foi considerado o 

registro feito pelo médico assistente em prontuário; não sendo consultado o laudo radiológico 

dos exames. As alterações foram colocadas como anormalidades em campos pulmonares e 

pleuras (consolidações de parênquima, infiltrados, atelectasias, derrames pleurais, 

pneumotórax) ou alterações em dispositivos (tubos orotraqueais bronco seletivos, sondas 

acotoveladas, acessos venosos mal posicionados). Também foi criada uma categoria para os 

exames que não tiveram alteração detectada pelo médico assistente. 



4 

 

Finalmente, os exames de imagem foram classificados segundo a mudança ou 

manutenção da conduta médica, baseadas no resultado encontrado. A mudança de conduta foi 

avaliada segundo a evolução clínica ou prescrição médica, registradas em prontuário. Essas 

condutas foram classificadas como farmacológicas (administração de drogas vasoativas ou 

inotrópicas, ajustes da sedoanalgesia, da terapia antimicrobiana e da hidratação endovenosa) 

ou ventilatórias (reajustes nos parâmetros de ventilação mecânica). Os exames que não 

levaram a mudanças na conduta médica foram alocados em um grupo independente. 

Para análise estatística foram utilizados os testes qui-quadrado e t de student através 

do programa StatCalc. 
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4 RESULTADOS 

 

 

No período do estudo, 173 pacientes estiveram internados na UTI do HU/UFSC. 

Destes, 67 não foram alocados por terem sido admitidos nos dias de fins de semana e feriados, 

ou por terem tido tempo de internação menor que um dia. 

 A amostra consistiu-se de 106 pacientes, dos quais foram constatados 447 exames. A 

Tabela 1 mostra as características demográficas e clínicas dos pacientes cujos exames foram 

avaliados. Pode-se observar que os pacientes apresentaram idade média de 54,4 anos, com 

variação de 18 a 88 anos (desvio-padrão = 17,45). A mortalidade hospitalar foi de 34,9%. A 

média de idade dos 37 pacientes que morreram foi de 61,5 anos e dos que receberam alta 

hospitalar foi de 50,5 anos (p = 0,001). Na Tabela 2, pode ser verificada a divisão dos 

pacientes segundo sua faixa etária e o tempo de internação em UTI.  

Tabela 1. Características demográficas e clínicas dos pacientes. 

Variáveis Quantidade Porcentagem 

Sexo   

        - Masculino 55 51,9% 

        - Feminino 51 48,1% 

Idade   

        - Menos que 40 anos 21 19,8% 

        - Entre 40 e 60 anos 44 41,5% 

        - Mais que 60 anos 41 38,7% 

Necessidade de Internação em 

UTI 

  

     - Suporte Hemodinâmico 38 35,8% 

     - Suporte Ventilatório 33 31,1% 

     - Pós-Operatórios 28 26,4% 

     - Outras Causas 7 6,7% 

Tempo de Internação em UTI   

        - Menos de 24h 29 27,3% 

        - Entre dois e cinco dias 42 39,6% 

        - Entre seis e dez dias 14 13,2% 

        - Mais de dez dias 21 19,9% 
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A Tabela 2 divide os pacientes segundo faixa etária e tempo de internação em UTI: 

Tabela 2. Número de pacientes conforme tempo de internação em UTI e faixa etária. 

Tempo de 

Internação em UTI 

Número de pacientes internados VS. Tempo de internação 

Menos de 40 anos Entre 40 e 60 anos Mais de 60 anos Total 

Menos de 24 horas 4 (13,8%) 14 (48,3%) 11 (37,9%) 29 (100%) 

Entre dois e cinco 

dias 
11 (26,2%) 12 (28,6%) 19 (45,2%) 42 (100%) 

Entre seis e dez  

dias 
4 (28,6%) 6 (42,8%) 4 (28,6%) 14 (100%) 

Mais que dez     

dias 
2 (9,6%) 12 (57,1%) 7 (33,3%) 21 (100%) 

Total 21 (19,8%) 44 (41,5%) 41 (38,7%) 106 (100%) 

 

 

Na Tabela 3, é demonstrada a relação das radiografias de tórax avaliadas segundo a 

faixa etária dos pacientes.  

Tabela 3. Quantidade e percentual de radiografias, totais e alteradas, segundo faixa etária dos pacientes. 

Intervalos de idade Exames solicitados e resultados encontrados 

Quantidade de 

Radiografias 

Porcentagem do 

Total 

Radiografias 

Alteradas 

Porcentagem de 

Alterações  

Menos de 40 anos 73 17,2% 21 28,7% 

Entre 40 e 60 anos 208 48,9% 45 21,6% 

Mais de 60 anos 144 33,9% 22 15,3% 

Total 425 100% 88 20,7% 

 

 

Do montante de 447 exames, 425 foram radiografias de tórax em incidência ântero-

posterior, com o paciente no leito; os 22 restantes foram tomografias computadorizadas de 

tórax ou crânio, ultrassonografias, ou radiografias em outras incidências que não ântero-

posterior de tórax. Ressonâncias magnéticas não foram solicitadas para os pacientes 

amostrados. Em razão da maior proporção das radiografias de tórax (cerca de 90% do total de 

exames), decidiu-se prosseguir a classificação e análise estatística para este tipo de exame. 
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Partindo do total de radiografias de tórax abordadas no presente estudo, obteve-se uma 

média de 4,01 radiografias por paciente. A Tabela 4 mostra a distribuição dessas radiografias 

de acordo com o dia de internação em UTI, e a Figura 1 mostra a evolução quantitativa das 

solicitações de radiografias por dia de internação. 

Tabela 4. Radiografias de tórax conforme dia de internação do paciente. 

Tempo de internação Quantidade Porcentagem 

Menos de 24h 95 22,3% 

Entre dois e cinco dias 166 39,0% 

Entre seis e dez dias 84 19,7% 

Após dez dias 80 19,0% 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolução das quantidades de radiografias solicitadas, conforme indicação e dia de internação 
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Na tabela 5 podem ser identificadas quais foram as indicações para a solicitação dos 

exames, conforme registrado nas fichas de solicitação de radiografias. 

Tabela 5. Quantidade de radiografias conforme indicação. 

Indicação para a solicitação do 

exame 
Número de exames Porcentagem dos exames 

Investigação Diagnóstica 54 12,7% 

Controles de Internação   

    -Após Procedimento 95 22,3% 

    -Admissão e Rotina 216 50,8% 

    -Ventilação Mecânica 60 14,2% 

TOTAL 425 100% 

 

 

As alterações radiográficas detectadas ou não pelo médico assistente são demonstradas 

na tabela 6 e na figura 2. A avaliação comparativa entre as radiografias diagnósticas e de 

controle (incluindo as diferentes categorias destas) apresentou significância estatística. 

 

 

Tabela 6. Proporção de resultados encontrados, segundo indicação clínica.  

Indicação 

Resultados das radiografias solicitadas 

Total 
Teste 

estatístico 
Radiografias 

Normais 

Alterações 

Pleuro-

Pulmonares 

Dispositivos 

mal 

posicionados 

Outros 

Investigação 

Diagnóstica 
37 (68,5%) 13 (24,1%) 4 (7,4%) - 54 (100%) p < 0,05 

Controles de 

Internação 
      

-Após 

Procedimento 
77 (81,0%) 12 (12,6%) 5 (5,3%) 1 (1,1%) 95 (100%) NS 

-Admissão e 

Rotina 
173 (80,1%) 37 (17,1%) 3 (1,4%) 3 (1,4%) 216 (100%) NS 

-Ventilação 

Mecânica 
50 (83,3%) 9 (15,0%) 1 (1,7%) - 60 (100%) NS 

TOTAL 337 (79,3%) 71 (16,7%) 13 (3,1%) 4 (0,9%) 425 (100%)  



9 

 

 

Figura 2. Ilustração das proporções dos resultados nas radiografias, segundo indicação. 

 

 

A relação dos dados referentes às mudanças de conduta médica de acordo com as 

alterações encontradas nas radiografias pode ser observada no Gráfico 3 e na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Conduta médica segundo alteração radiográfica detectada pelo médico assistente. 

Resultados 

Mudanças em conduta médica 

Teste 

Estatístico 

Sem 

Mudança em 

Conduta 

Conduta 

Farmacológica 

Conduta em 

Ventilação 

Mecânica 

Outras Total 

Radiografias 

Normais 
335 (99,4%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) - 337 (100%) P < 0,001 

Radiografias 

Alteradas 
      

-Alterações 

Pleuro-

Pulmonares 

29 (40,8%) 14 (19,7%) 10 (14,1%) 18 (25,4%) 71 (100%) P < 0,05 

-Dispositivos 

Mal 

Posicionados 

1 (7,7%) 1 (7,7%) - 11 (84,6%) 13 (100%) P < 0,05 

-Outros 1 (25%) 1 (25%) - 2 (50%) 4 (100%) NS 

TOTAL 366 (86,1%) 17 (4,0%) 11 (2,6%) 31 (7,3%) 425 (100%)  
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Figura 3. Condutas médicas tomadas de acordo com o resultado das radiografias.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A radiografia de tórax compõe, junto com exames laboratoriais, um arsenal 

indispensável para a complementação da terapêutica de pacientes críticos. Entretanto, a 

solicitação indiscriminada de exames, principalmente aqueles justificados somente pela 

necessidade rotineira, é considerada por muitos autores como inadequada, o que justifica a 

suspensão de protocolos diários para a solicitação de exames radiológicos
5-8, 10-11

. 

Os aspectos demográficos e clínicos evidenciados neste trabalho desenham a 

população assistida pelo HU/UFSC, a qual apresenta média de idade acima dos 50 anos e com 

internações predominantemente de pacientes clínicos. Maiores médias de idade foram 

encontradas em trabalhos conduzidos em centros hospitalares europeus
6, 8, 11

 e norte-

americanos
7, 10

, fator que pode estar relacionado a maior expectativa de vida nos países do 

hemisfério norte.  

Neste estudo, pacientes entre 40 e 60 anos foram a maioria dos que tiveram exames 

envolvidos na amostra, e foi esse grupo que contabilizou maior número de dias de internação 

em UTI; entretanto, doentes com mais de 60 anos foram maioria entre os que permaneceram 

internados por dois a cinco dias. Os doentes entre 40 e 60 anos foram aqueles que tiveram 

mais exames radiológicos de tórax solicitados. Pacientes com faixa etária menor tiveram uma 

taxa de mortalidade hospitalar significativamente menor. Pode-se deduzir que tenham sido 

solicitados menos exames aos pacientes mais jovens porque esses permaneceram menos 

tempo na UTI. Por outro lado, menos exames podem ter sido solicitados aos indivíduos mais 

idosos (maiores de 60 anos) porque, além de permanecerem menos tempo no setor, talvez 

apresentassem quadro clínico mais grave e tenham evoluído para óbito antes dos demais, ou 

tenham recebido alta para cuidados paliativos nas enfermarias. Foi constatado também que a 

maioria dos exames radiográficos foi solicitada nos primeiros cinco dias de internação em 

UTI. Pode-se deduzir que nesse período houve maior dúvida diagnóstica, e que após cinco 

dias de internação o paciente tornou-se “cronicamente crítico”, necessitando menor 

investigação. Não foram encontrados, nos trabalhos revisados, dados que permitissem uma 

melhor discussão desses resultados. 
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Neste trabalho, constatou-se que a grande maioria de exames radiológicos realizados 

foram radiografias de tórax. Possivelmente devido à maior facilidade na execução e na 

obtenção do filme após o exame, pela rapidez entre o tempo de solicitação e o resultado e pelo 

seu baixo custo
12

. Os exames foram todos efetuados em incidência ântero-posterior, que 

embora não seja o padrão-ouro para avaliação dos campos pulmonares é o possível de ser 

realizado em pacientes graves, acamados e internados em UTI
1
. 

Os resultados dos exames catalogados nesta pesquisa apontaram que a maior 

proporção de radiografias alteradas foi solicitada para investigação diagnóstica, na admissão 

da UTI. Os exames solicitados no decorrer da internação, com a finalidade de controle, foram 

na grande maioria considerados normais. Trabalhos que compararam conjuntos de 

radiografias solicitadas por rotina diária e por justificativa clínica mostram aumento relevante 

da proporção de alterações detectadas em categoria geral
10-11

. Pode-se deduzir que exames 

normais após a realização de procedimentos indicam ter havido uma técnica adequada em 

ditos procedimentos; Graat e col.
6, 8

 indicam a maior proporção de alterações relativas aos 

dispositivos mal posicionados entre radiografias solicitadas sob demanda clínica, não por erro 

de técnica mas por redução total da amostra. Merece também destaque o fato de que a 

qualidade dos exames radiológicos em UTI deixa a desejar. Lucchesi e col.
1 

explicam que a 

má qualidade é decorrente da incidência com paciente no leito, com menor distância entre o 

filme e o foco de imagem, de possíveis deficiências técnicas dos aparelhos móveis e de 

problemas na revelação dos filmes.  

É interessante apontar que, tanto para as radiografias consideradas normais quanto 

para a maioria das consideradas alteradas, não houve alteração de conduta farmacológica ou 

ventilatória após a avaliação das mesmas. Na literatura, Graat e col.
6
 demonstram que, após o 

abandono de protocolo diário de radiografias torácicas, aumenta o percentual de mudança 

terapêutica baseada na radiografia; Krivopal et col.
10

 demonstram o mesmo, mas através da 

separação de pacientes em grupos distintos e simultâneos. Em concordância com esta 

pesquisa, outros trabalhos mostram a predominância de medidas não-farmacológicas e não 

ventilatórias (ajuste mecânico de acessos venosos, tubos orotraqueais, sondas) nas 

intervenções pós-exame radiográfico
7, 11

. 

A gravidade clínica dos pacientes críticos associada à necessidade de procedimentos 

invasivos e de assistência ventilatória invasiva levam à necessidade de uma vigilância 

diferenciada nesses pacientes. Pneumonias associadas à ventilação mecânica podem ser mais 
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dificilmente avaliadas e necessitam de uma serei de dados clínicos para que o diagnóstico seja 

firmado. Nesses casos, as radiografias de tórax não apresentam boa especificidade
13-14

 e 

podem auxiliar, mas não são essenciais, na avaliação da gravidade dos quadros
15-17

.  

A UTI do HU-UFSC não tem como diretriz a realização de radiografias diárias em 

seus pacientes, mesmo naqueles submetidos a procedimentos invasivos, como entubação 

orotraqueal. Ressalta-se que, sendo este um hospital-escola tanto para graduação em medicina 

quando para residência médica, esperar-se-ia maior quantidade de exames solicitados para 

fins acadêmicos e para melhor consolidação de condutas
4
. Entretanto, a literatura médica 

indica que tal conduta não apresenta valor clínico importante o suficiente para se justificar, e a 

transição de solicitações de radiografias diárias para solicitação sob demanda clínica não 

acarreta em maior mortalidade ou maior tempo em UTI
8
. Nesta mesma UTI, um estudo prévio 

apontou que a maior parte dos exames bioquímicos solicitados não possui relação com 

prognóstico ou relevância na alteração de medidas
4
. Uma vez que exames complementares 

figuram como a terceira maior fonte de gastos em UTI
18

, incluindo provas laboratoriais e 

exames de imagem, alternativas viáveis e medidas simples devem ser procuradas para 

otimizar o orçamento, o tempo e a assistência médica. Dados da literatura recomendam a 

adoção de exames complementares que tenham maior fidelidade, sejam mais rápidos
19-23

, e de 

condutas
24-26

 que evitem a solicitação rotineira das radiografias de tórax. 

Apontam-se como limitações deste trabalho o baixo número de exames avaliados. 

Uma justificativa é o baixo número de pacientes incluídos no período de amostragem. Outro 

fator que merece explicação é a diferença entre o número de pacientes internados no período 

proposto (173) e os que foram incluídos na amostragem (106). Essa diferença pode ter 

ocorrido devido ao perfil dos pacientes internados no setor. Muitos são transferidos de outros 

hospitais e alguns permanecem menos de 24 horas internados na UTI. Outro fator negativo foi 

a não inclusão, no grupo de condutas médicas, de ações como tração de tubos e acessos para 

melhor posicionamento e de fisioterapia. Merece destaque o fato de que no serviço analisado 

não são solicitados pareceres oficiais de médicos radiologistas, que permitiriam maior 

segurança na adoção de condutas, apesar de Chambliss et al. demonstrarem concordância 

significativa entre a interpretação de radiografias por radiologistas e pediatras intensivistas
9
.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A maioria das radiografias de tórax realizadas em pacientes críticos internados na UTI 

do HU-UFSC não apresentou alterações clínicas.  

A maioria das radiografias consideradas anormais pelo médico intensivista não levou a 

alterações na conduta clínica. 
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NORMAS ADOTADAS 

 

 

Este trabalho foi realizado seguindo a normatização para trabalhos de conclusão do 

Curso de Graduação em Medicina, aprovada em reunião do Colegiado do Curso de 

Graduação em Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, em 16 de Junho de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 1 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, ________________________________________, portador do RG 

_____________, abaixo assinado, declaro por meio deste termo que concordei em participar 

da pesquisa intitulada Correlação e proporção de auxílio de exames de imagem em Terapia 

Intensiva. 

 Afirmo que aceitei essa participação sem receber nenhum incentivo financeiro e com a 

finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado sobre os 

objetivos do estudo, que são quantificar e qualificar os exames de imagem realizados em 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Professor 

Polydoro Ernani de São Thiago. Foi-me explicado que a pesquisa será desenvolvida através 

da consulta ao prontuário médico e a fichas de evolução clínica, sem que haja intervenção 

direta do pesquisador sobre os pacientes, e dado que o prontuário médico possui caráter de 

documento pessoal do paciente, faz-se necessário este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Fui também esclarecido de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde. Minha colaboração se fará de forma anônima. O acesso e a análise dos dados coletados 

se farão apenas pelo pesquisador e seus orientadores. 

 Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado, poderei contatar o 

pesquisador responsável ou seus orientadores, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago. 

 O pesquisador da pesquisa me ofertou uma cópia, por ele assinada, deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética 



 

 

em Pesquisa (CONEP).  Fui ainda informado de que posso me retirar dessa pesquisa a 

qualquer momento, sem sofrer qualquer prejuízo no meu tratamento. 

 

Florianópolis,        de                              de            . 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

Assinatura do pesquisador:__________________________________ 

 

Orientadora: Rachel Duarte Moritz  

Pesquisador: Gustavo Catalan Ruza – Tel:(48) 9156-8708 / E-mail: 

gustavo.medufsc@gmail.com 
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APÊNDICE 2 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, ______________________________, portador do RG _____________, abaixo 

assinado, declaro por meio deste termo que concordei que meu familiar 

______________________________ participe da pesquisa intitulada Correlação e proporção 

de auxílio de exames de imagem em Terapia Intensiva. 

 Afirmo que aceitei essa participação sem receber nenhum incentivo financeiro e com a 

finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado sobre os 

objetivos do estudo, que são quantificar e qualificar os exames de imagem realizados em 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Professor 

Polydoro Ernani de São Thiago. Foi-me explicado que a pesquisa será desenvolvida através 

da consulta ao prontuário médico e a fichas de evolução clínica, sem que haja intervenção 

direta do pesquisador sobre os pacientes, e dado que o prontuário médico possui caráter de 

documento pessoal do paciente, faz-se necessário este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Fui também esclarecido de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde. Minha colaboração se fará de forma anônima. O acesso e a análise dos dados coletados 

se farão apenas pelo pesquisador e seus orientadores. 

 Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado, poderei contatar o 

pesquisador responsável ou seus orientadores, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago. 

 O pesquisador da pesquisa me ofertou uma cópia, por ele assinada, deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética 



 

 

em Pesquisa (CONEP).  Fui ainda informado de que posso me retirar dessa pesquisa a 

qualquer momento, sem sofrer qualquer prejuízo no tratamento do meu familiar acima citado. 

 

Florianópolis,        de                              de            . 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

Assinatura do pesquisador:__________________________________ 

Orientadora: Rachel Duarte Moritz  

Pesquisador: Gustavo Catalan Ruza – Tel:(48) 9156-8708 / E-mail: 

gustavo.medufsc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 3 

 

 

QUALIFICAÇÃO DO EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA UTI/HU 

--FICHA ÚNICA PARA CADA EXAME A CADA DIA-- 

 

 

 

Registro: 

Idade: 

Data de Admissão na UTI/HU: __/__/__       Dia de internação: ___ 

Diagnóstico (confirmado ou presumido):  

 

 

Tipo de exame: 

(     ) Radiografia Simples 

(     ) Radiografia Contrastada 

(     ) Tomografia Computadorizada Simples 

(     ) Tomografia Computadorizada Contrastada 

(     ) Ressonância Nuclear Magnética – Regime de imagem: ____ 

(     ) Ultrassonografia 

 

 

Segmento Anatômico estudado: 

(     ) Cabeça e Pescoço 

(     ) Tórax 

(     ) Abdome e Pelve 

(     ) Membros 

 

 

Indicação do Exame: 

(     ) Investigação diagnóstica – hipótese sugerida: ________________ 

(     ) Controle de internação – justificativa: ________________ 

 

 

Efetividade: 

-Houve alteração evidenciada ao exame? 

 (     ) Não  (     ) Sim: ________________ 

-Houve alteração em conduta? 

 (     ) Não  (     ) Sim: ________________ 

-Houve complicação decorrente da execução do  exame? 

 (     ) Não  (     ) Sim: ________________ 

 

Observações: 

 

 



 

 

ANEXO 

 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, instituído pela PORTARIA No. 

0584/GR/99 de 04 de Novembro de 1999, com base nas normas para a constituição e 

funcionamento do CEPSH, considerando o contido no Regimento Interno do CPESH, 

CERTIFICA que os procedimentos que envolvem seres humanos no projeto de pesquisa 

abaixo especificado estão de acordo com os princípios éticos estabelecidos pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. 
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