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Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada

Introdução

Objetivo

 

Anamnese é um importante instrumento para 
proporcionar confiabilidade e reprodutibilidade do 
exame requerido. A história clínica conduz para a 
formulação de uma hipótese diagnóstica. Uma 
anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista, 
possui formas ou técnicas corretas de serem 
aplicadas. Sentindo a necessidade de se estabelecer 
uma padronização das anamneses para os exames de 
Ressonância Magnética (RM) e Tomografia 
Computadorizada (TC) e que estas contivessem todas 
as informações necessárias para a realização de um 
exame, foi elaborada uma anamnese específica para 
cada exame, de acordo com a região do corpo a ser 
estudada, como por exemplo coluna, ombro, tórax, 
entre outros.

Aprimorar a coleta de informações relevantes ao 
exame requisitado, promovendo segurança ao 
paciente e auxiliando o diagnóstico.

Materiais e métodos

Foi realizado um levantamento sobre quais 
informações são imprescindíveis conter em uma 
anamnese, relacionando-as ao exame. Após este 
levantamento, tais informações foram  empregadas em 
anamneses específicas para cada tipo de exame e 
consequentemente foram introduzidas na rotina da 
instituição. Para avaliar a aplicabilidade e utilidade das 
novas anamneses, foram desenvolvidos questionários 
com escalas graduadas de 1 a 5, e estes foram 
aplicados aos médicos radiologistas e residentes que 
atuam na instituição, antes e após a implantação da 
padronização das anamneses. Os resultados foram 
obtidos através das respostas dos profissionais a estes 
questionários.

Resultados
Ao se comparar as respostas pré e pós padronização, 
notou-se uma significativa diminuição da necessidade 
de se buscar  mais informações clínicas dos pacientes 
após a realização do exame; os profissionais ficaram 
mais satisfeitos com as informações contidas nas 
novas anamneses, bem como se sentem mais seguros 
quanto à autenticidade das informações citadas nas 
mesmas.                                                                           
   

Conclusão
Segundo a avaliação dos profissionais foi comprovada 
a utilidade da padronização dos novos modelos de 
anamneses, sendo observada uma significativa 
melhora nos dados clínicos obtidos, reduzindo a 
necessidade de novo contato com o paciente ou 
familiar para complementação de informações.  
Através da implantação da padronização das 
anamneses foi possível obter de forma mais clara e 
satisfatória os dados clínicos dos pacientes.
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Checklist das 
principais informações 

Espaço para colocar o 
motivo principal do exame 

Desenhos para localizar 
a dor e outros sintomas 

Assinatura, visando a 
autenticidade das informações

Exemplos dos modelos desenvolvidos:

Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS
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