
Exame de 

para Pesquisa

Procedimentos Comuns 
em Pesquisas: Exame de 
Imagem por Ressonância 
Magnética (IRM)

Mais perguntas? 
Ligue para: 

Perguntas a fazer: 

1. Esta ressonância magnética está 
sendo feita exclusivamente para a 
pesquisa ou também como parte do 
meu atendimento médico de rotina?

2. Onde irei para fazer a ressonância 
magnética?

3. Quantos exames serão necessários?
4. Preciso de alguma preparação especial 

para o exame?
5. Precisarei fazer algo durante o exame?
6. Quem irá analisar os resultados dos 

meus exames? A minha ressonância 
magnética será analisada por um 
médico?

7. O que acontece se a ressonância 
detectar um problema de saúde? 

8. Receberei os resultados da 
ressonância?

9. Como irão proteger a minha 
privacidade?

10. O que acontece se eu decidir sair da 
pesquisa mais cedo?

Este folheto contém informações gerais para 
fins educacionais e não se destina a fornecer 
aconselhamento médico. Aconselhe-se com o seu 
médico ou com a equipe da pesquisa sobre a sua 
situação específica antes de agir com base em 
qualquer informação aqui contida.

O que são os exames de imagem por 
ressonância magnética (IRM)?
O exame de imagens por ressonância 
magnética (IRM) é um procedimento 
comum. Durante o exame, você ficará 
deitado sobre uma plataforma que se 
desliza para dentro de uma máquina 
pequena em forma de túnel. A máquina não 
usa nenhum tipo de radiação. Ela usa ímãs 
poderosos, ondas de rádio e análise de 
computador para criar imagens detalhadas 
do interior do seu corpo. Os exames IRM 
podem dar informações importantes sobre 
o cérebro ou outros órgãos e tecidos. 
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Qual é a diferença de um 
exame de IRM feito para 
pesquisa?
Se você fizer um IRM como parte do seu 
atendimento médico de rotina, isso geralmente 
significa que seu médico está tentando 
verificar sua saúde ou diagnosticar algum 
problema. Se você fizer o IRM como parte de 
uma pesquisa, o exame é feito para ajudar 
a responder uma questão científica. Não é 
para fornecer atendimento médico ou detectar 
problemas de saúde. 
Ao contrário de um IRM padrão onde você 
e seu médico discutem os resultados, a 
equipe da pesquisa pode não compartilhar os 
resultados do IRM com você. Seus exames 
podem se tornar parte de um grupo maior de 
exames que são estudados em conjunto e não 
individualmente. É possível que seus exames 
não sejam analisados por um médico.  

Participar em pesquisas é 
opcional
Existem proteções para ajudar a garantir 
a segurança dos voluntários de pesquisas 
(também chamados de "sujeitos de 
pesquisa") e assegurar que são tratados com 
respeito. A equipe da pesquisa irá ler um 
Formulário de Consentimento Informado com 
você. Eles vão explicar os objetivos do estudo 
e os possíveis riscos e benefícios. Peça 
ajuda se você não entender alguma coisa. 
Você nunca deve se sentir apressado ou 
pressionado. Participar em uma pesquisa é 
completamente voluntário – a escolha é sua. 
Você poderá mudar de opinião, a qualquer 
momento, por qualquer motivo.

Participar em pesquisas é uma escolha sua. 
Informe-se. Faça perguntas. Obtenha respostas.

Como devo me preparar 
para uma ressonância 
magnética?
Fale com a equipe da pesquisa para saber 
como se preparar para o exame. Podem 
ser necessários passos adicionais quando 
uma ressonância magnética é parte de 
uma pesquisa. A equipe da pesquisa irá 
lhe explicar essa informação. Certifique-se 
de que entende o que vai acontecer antes, 
durante e após o exame.

Quais são os riscos de uma 
ressonância magnética?
As ressonâncias são consideradas seguras 
e não causam dor. Não há grandes 
riscos conhecidos com uma ressonância 
magnética. Os riscos específicos serão 
descritos em detalhe no Formulário de 
Consentimento Informado. Certifique-
se de entender esses riscos, pois estão 
relacionados à  ressonância magnética bem 
como a pesquisa em geral. 


