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RESUMO 

 

O uso das radiações ionizantes já é uma prática constante nos serviços de 
diagnósticos por imagens, neste sentido o objetivo desta pesquisa foi avaliar quais 
são os dados mais relevantes na pesquisa para os subsídios principais na adaptação 
futura de protocolos pré-existentes de hipnose clínica na realização de exames de 
Tomografia Computadorizada. Trata-se de uma pesquisa exploratória e quantitativa 
realizada nos serviços de tomografia computadorizada localizados em Macapá – AP. 
A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2019. Participaram da pesquisa 53 
profissionais, 22 profissionais médicos radiologistas e profissionais das técnicas 
radiológicas e 31 hipnoterapeutas. Para validar os dados a fim de propor uma 
adaptação de um protocolo de hipnose clínica a ser utilizado por profissionais de 
radiologia médica, foi proposto um modelo estatístico. A análise dos dados envolveu 
o uso de um modelo de regressão logística binária onde foram estabelecidos três tipos 
de variáveis independentes:  a) contínuas; b) Dummy e c) categórica. Resultados:  Da 
análise dos dados verificou-se que o modelo de regressão logística binária se mostrou 
dentro do nível de significância (p > 0,05) para o teste de qualidade do ajuste em 
relação ao nível de p = 0,02 para sexo, e 75% das profissionais mulheres, e 68% dos 
profissionais homens eram favoráveis a indicar ou recomendar a hipnose clínica para 
os exames de tomografia computadorizada, respectivamente. Indicam ou recomenda 
a hipnose clínica para realização dos exames de tomografia computadorizada. A reta 
de regressão logística binária onde se opta por hipnose ou não para a realização dos 
exames tomográficos 60% admite nível de significância para o modelo ser 
representativo. Dessa forma não há relação entre as variáveis para que o profissional 
diga sim ou não para pergunta que se recomenda o uso de hipnose clínica para os 
exames de tomografia computadorizada. Conclusão: com a utilização do estudo 
vislumbra-se futuramente a garantia da qualidade nos exames e atendimento às 
necessidades dos pacientes com dificuldades na realização dos exames, 
principalmente aqueles com fobia e ansiedade utilizado em momento oportuno a 
hipnose clínica quando necessário.  
 
Palavras-chave: Proteção Radiológica. Dose de Radiação. Hipnose. Sedação. 
Tomografia Computadorizada. 
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ABSTRACT 

 

The use of ionizing radiation has become a constant practice in diagnostic imaging 
services. In this sense, the objective of this research was to adapt the clinical hypnosis 
protocols in the computed tomography exams. This is a exploratory and quantitative 
research performed in the computed tomography services located in Macapá - AP. 
Data collection took place between July and August 2019. Fifty-three professionals, 22 
radiologists and radiologists, and 31 hypnotherapists participated in the research. Data 
analysis involved the use of a binary logistic regression model where three types of 
independent variables were established: a) continuous; b) Dummy and c) categorical. 
Results: From the data analysis, it was found that the binary logistic regression model 
was found to be within the level of significance (p> 0.05) for the quality test of the 
adjustment in relation to the level of p for sex, and 75% of the women were in favor of 
indicating or recommending clinical hypnosis, in turn 68% of men indicate or 
recommends clinical hypnosis for performing CT scans. the binary logistic regression 
line where hypnosis is chosen or not to perform CT scans 60% admits a level of 
significance for the model to be representative. Thus, there is no relationship between 
the variables so that the professional says yes or no to a question that recommends 
the use of clinical hypnosis for computed tomography exams. Conclusion: with the use 
of the study, the quality assurance in the future is envisaged. examinations and 
meeting the needs of patients with difficulties in carrying out the examinations, 
especially those with phobia and anxiety. 
 

Keywords: Radiological Protection. Radiation dose. Hypnosis. Sedation. Computed 
tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Hipnose se define como: um estado de concentração incrementada, 

classificando a mente e eliminando toda negatividade na qual as sugestões se 

realizam com uma potência muito maior do que é possível em condições normais ou 

induzidas (LEE, 2018; PUENTES, 2001). Outros autores consideram a hipnose como 

um estado de estreitamento de consciência provocado artificialmente segundo Bauer 

(2000), parecido com o sono, mas que dele se distingue fisiologicamente pelo 

aparecimento de uma série de fenômenos espontâneos ou decorrentes de estímulos 

verbais ou de outra natureza de acordo com Velloso et al. (2010). O Conselho Federal 

de Medicina (CFM) considera esta prática médica, valiosa e subsidiária de diagnóstico 

ou de tratamento (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1999). 

A hipnose foi conhecida e usada sob vários nomes, a milhares e milhares de 

anos atrás; tem recebido diversos nomes desde Yar-Phoonk (no dialecto Hindi) ao 

vudu, magia, encantamento, desde o tempo dos antigos egípcios encontram-se 

relatos escritos da utilização da hipnose com finalidade terapêutica (BOYNE, 1977; 

VELLOSO et al., 2010). 

Em 1850 James Esdaile relatou que antes da descoberta da anestesia (1902) 

a hipnose era utilizada para aliviar a dor em procedimentos de várias partes, inclusive 

amputações de membros, a hipnose é, então, uma forma de diagnose e terapia que 

pode ser executada por médicos, odontólogos e psicólogos, em suas estritas áreas 

de atuação (VELLOSO et al., 2010; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1999). 

Com a hipnose, mesmo em pacientes moderadamente suscetíveis à técnica, é 

possível induzir um estado de relaxamento profundo, com alterações fisiológicas 

similares às do sono natural. O reflexo de tosse não é abolido, não há depressão 

respiratória nem alteração pressórica ou de ritmo cardíaco. Além disso, o paciente 

hipnotizado pode permanecer colaborativo, realizando movimentos simples ou ficando 

em apneia voluntária, se necessário (VELLOSO et al., 2010).  

Segundo Puentes (2001), a hipnose é uma das sete maravilhas da psicologia.  

Trabalhos, pequenos e não controlados, propõem a hipnose como adjuvante para a 

realização de procedimentos radiológicos invasivos, endoscopia digestiva, e mesmo 

colonoscopia. Apesar da abundância de literatura científica que suporta esta técnica 

de hipnose clínica, suas aplicações e seus benefícios no uso desta técnica para 
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controle de quadro ansioso ou fóbico (VELLOSO et al., 2010; KRIKORIAN; 

CASTAÑEDA, 2018). 

A Tomografia Computadorizada (TC) pode ser definida como sendo o método 

de aquisição de imagens detalhadas do corpo humano, que são adquiridas através da 

interação dos raios X com a matéria. A introdução desta técnica revolucionou o 

diagnóstico clínico. Até a sua avaliação do hematoma no trauma cranioencefálico, ou 

mesmo do acidente vascular cerebral, só podia ser feito de forma clínica ou com maior 

segurança na abordagem cirúrgica (COSTA et al., 2007; NÓBREGA, 2005). 

Segundo Romano et al. (2015), dados do Conselho Nacional de Medidas e 

Proteção Radiológica, estima-se que a dose de radiação quase duplicou desde 1980, 

principalmente por exames de imagem, o que contribuiu para um aumento de sete 

vezes na dose da população, superando a exposição provocada por fatores 

ambientais. No mesmo período, o número de exames de TC aumentou 20 vezes, 

passando de 3 milhões para 60 milhões de exames por ano no mundo, e hoje é 

responsável por um quarto da exposição da população à radiação ionizante. 

Graças aos avanços tecnológicos, os benefícios oferecidos pela medicina 

moderna transformaram totalmente o conceito de cirurgia clínica. Atualmente, os 

procedimentos cirúrgicos podem ser realizados com muita facilidade e conforto. Antes 

da descoberta da anestesia, a cirurgia deve ser realizada com extrema rapidez por 

sua vez as crianças muitas vezes precisam de sedação para colaborarem e ficarem 

imóveis nas unidades de radiologia e exames de imagens, principalmente durante os 

procedimentos para imagem de Ressonância Magnética (RM) e TC (LLYAS et al., 

2017; DEMIR et al., 2012).    

De fato, uma TC é garantida para o diagnóstico, a preparação do paciente é 

crítica. Não importa quais esforços bem-intencionados sejam feitos para reduzir a 

dose e equilibrar a imparcialidade, esses problemas podem fazer com que o exame 

perca todo o benefício (ou seja, exigir um exame repetido) (ROMANO et al., 2015). 

Segundo Álvarez e Uribe (2016), diversas medidas não farmacológicas 

indicadas para o manejo da dor e da ansiedade, consideradas dentro de intervenções 

para promover o bem-estar das pessoas, podem ser encontradas na literatura, dentre 

elas: massagem, aplicação de calor, estimulação elétrica transcutânea, distração, 
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técnicas de relaxamento, imaginação guiada, musicoterapia, terapias alternativas e 

hipnose. 

Diante dos riscos devido à exposição e dos cuidados ao paciente, a hipnose 

vem sendo recomendada ou sugerida. Assim, diante do exposto a proposta deste 

estudo é investigar se a hipnose de fato está sendo utilizada como meio adjuvante ou 

complementar a sedação para os exames tomográficos a fim de contribuir para a 

redução de dose ao paciente. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

Quais alterações se fazem necessárias em um protocolo de hipnose clínica pré-

existente para a realização de exames de Tomografia Computadorizada, mediante 

dados da investigação com os participantes dessa pesquisa? 

 

1.2 justificativa 

Alguns pacientes de maneira geral deixam de realizar o exame de TC por 

diversas razões, tais como: claustrofobia, ansiedade ou desconhecimento sobre as 

radiações ionizantes. Essa repetição de exames implica diretamente em uma 

exposição desnecessária contribuindo com o aumento de dose no paciente, sendo 

entre outros, um dos motivos para que os pacientes busquem os procedimentos de 

sedação para realização dos exames tomográficos. Assim, pretende-se mitigar esses 

efeitos e possíveis consequências elencadas anteriormente com o intuito de construir 

um modelo adaptado de um protocolo específico de hipnose clínica a ser aplicado na 

radiologia médica.  

O interesse em realizar uma dissertação que pudesse discutir a hipnose dentro 

do campo da TC teve início a partir de inquietações que norteiam a prática da 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem em seu processo contínuo de evolução 

tecnológica. 

Como método alternativo, a hipnose passa a contribuir para a redução de dose 

no paciente devido a exposição às radiações ionizantes, existindo ainda a 

possibilidade de movimentos do paciente durante o exame, além disso poder atender 
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futuramente através de sugestões de protocolos a pacientes com potenciais riscos de 

claustrofobia ou problemas psicológicos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar quais alterações se fazem necessárias em um protocolo de hipnose 

clínica pré-existente para realização de exames de Tomografia Computadorizada, 

mediante dados da investigação com os participantes dessa pesquisa.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Verificar com os profissionais que lidam com a hipnose clínica quais 

informações poderiam ser adaptadas ao protocolo pré-existente para hipnose 

aos pacientes que necessitam realizar exame de TC; 

b) Indagar com os profissionais que lidam com diagnósticos por imagem quais 

informações poderiam ser adaptadas ao protocolo pré-existente para hipnose 

aos pacientes que necessitam realizar exame de TC; 

c) Propor com base nos dados obtidos da pesquisa, um protocolo de hipnose 

clínica para a realização de exames de Tomografia Computadorizada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste momento serão abordados os conhecimentos teóricos básicos para o 

entendimento no que tange a realização deste trabalho. Será feita uma elucidação do 

processo da hipnose na área clínica assim como a TC com e sem sedação e sua 

relevância para fins terapêuticos e diagnóstico, bem como conceitos de Proteção 

Radiológica em TC. 

 

2.1 Hipnose 

Antes de começarmos a falar sobre a hipnoterapia como ferramenta de apoio 

à medicina, é importante abordarmos os idealizadores no surgimento e evolução da 

Hipnose. Isso nos permite compreender o desenvolvimento da hipnose de forma 

cronológica como ilustra a figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 - Linha do tempo da Hipnose 

 

Fonte: Adaptado de LEE (2018), RIBEIRO (2017) e TIMVANDEVALL (2018). 

 

Segundo Gil (1977), a hipnose foi conhecida e usada sob vários nomes, a milhares 

e milhares de anos atrás; tem sido chamada de tudo desde Yar-Phoonk (no dialecto Hindi) 
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ao vudu, magia, encantamento. Antes dos dias de Mesmer foi chamada de magnetismo, 

depois o seu nome foi mudado para mesmerismo, depois em seguida veio Braid e deu 

origem às palavras hipnose e hipnotismo ─ e tentou mudar o nome para “monoideísmo” 

quando se apercebeu que a hipnose afinal não era sono. 

De acordo com Velloso et al. (2010), desde o tempo dos antigos egípcios 

encontram-se relatos escritos da utilização da hipnose com finalidade terapêutica. 

Antes do advento da anestesia, a hipnose era utilizada para aliviar a dor em 

procedimentos de vários portes, inclusive amputações de membros. Neste aspecto, 

são clássicos os relatos de James Esdaile, cirurgião do exército britânico na Índia 

colonial, em seu livro publicado em 1850. 

O primeiro homem dos tempos modernos a redescobrir realmente este grande 

poder e a fazer extensivamente bom uso, foi um cirurgião inglês que dá pelo nome de 

James Esdaile. Ele tornou-se um interessado no mesmerismo ainda que a palavra 

hipnose não fosse conhecida (BOYNE, 1977). 

Conforme ACT Institute (2016), a hipnose é atenção focada em um método e 

dedicar toda atenção para uma única coisa, investindo toda capacidade mental e 

imaginativa em um único objetivo. Ressalta ainda que existe a hipnose tradicional; a 

auto hipnose e a hipnose Ericsoniana. 

Para Bauer (2000), enfatiza especialmente a moderna abordagem hipnótica 

pioneiramente elaborada por Milton H. Erickson, M.D. (1901-1980), ele que é 

considerado o pai da hipnose médica moderna, inventou uma nova abordagem 

baseada no resgate dos recursos do paciente. O seu método consistia em utilizar 

aquilo que o paciente trazia em si como algo de mais forte, mais do que analisar ou 

dar ênfase às suas fragilidades.     

A Hipnose se define como: um estado de concentração incrementada, 

classificando a mente e eliminando toda negatividade na qual as sugestões se 

realizam com uma potência muito maior do que é possível em condições normais 

segundo Puentes (2001). De acordo com o dicionário Aurélio, hipnose é o estado 

mental semelhante ao sono, provocado artificialmente, e no qual o indivíduo continua 

capaz de obedecer às sugestões feitas pelo hipnotizador (BAUER, 2000). Segundo 

Lee (2018), hipnose é foco e concentração em apenas uma ideia. É um estado natural 

da mente e acontece todos os dias com todas as pessoas. A hipnose pode ser 

considerada simplesmente um estado alterado de consciência, que pode ser 

http://actinstitute.org/blog/author/act/


21 
 
 

alcançado de forma natural ou induzida. De acordo com Bauer (2000), Hipnose, esta 

palavra traz à tona uma variedade muito grande de sentimentos e imagens 

sensacionais. Mesmo entre os profissionais existe muita penumbra e muitos 

preconceitos em torno dela.  

Para o CFM (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1999) A hipnose é 

reconhecida “como valiosa prática médica, subsidiária de diagnóstico ou de 

tratamento”. Trata-se de um estado de estreitamento de consciência provocado 

artificialmente, parecido com o sono, mas que dele se distingue fisiologicamente pelo 

aparecimento de uma série de fenômenos espontâneos ou decorrentes de estímulos 

verbais ou de outra natureza. A hipnose é, então, uma forma de diagnose e terapia 

que pode ser executada por médicos, odontólogos e psicólogos, em suas estritas 

áreas de atuação. 

De acordo com Lee (2018), existem diversos mitos e dúvidas em relação à 

hipnose. O que mais ouço é que ela é uma forma de controle mental. No anexo D será 

possível identificar os principais mitos associados à hipnose descritos por 

(CAPAFONS et al., 2008). 

Para Puentes (2001), a melhor maneira para entender o que é a hipnose é 

saber o que não é a hipnose: Não é sono; não é está sob o poder de ninguém; não é 

sinal de debilidade mental; não é apenas um fenômeno psicológico, mas também um 

fenômeno biológico; não é um tratamento em si; não é uma panaceia; não é um 

método e não é um fim. 

Segundo Bauer (2000), pode-se resumir, de acordo com o passar dos tempos, 

que se considerava a hipnose uma técnica, e que o hipnotizador curava. Mais tarde, 

foi necessário a interação de ambos, hipnotizador e hipnotizado. Depois, foi visto que 

a cura vem de dentro daquele que deseja se curar. A indução é uma arte, uma 

habilidade que pode ser desenvolvida por todos, pois, naturalmente, pode ser 

aprimorada de dentro para fora.    

De acordo com Alves (2017), sobre a legislação e atuação da hipnose no Brasil 

em 24/08/1966, 20/08/1999, 20/12/2000 e 2010, os cursos de odontologia, medicina, 

psicologia e Fisioterapia respectivamente reconhecem a hipnose como ferramenta na 

área da saúde.   
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A hipnose acontece quando o fator crítico da mente consciente é ultrapassado, 

deixando entrar na mente subconsciente um pensamento ou sentimento de forma 

permitida. Essa ultrapassagem ocorre através do uso da linguagem, aliada ao controle 

do foco e concentração, ilustrado na figura 2 (LEE, 2018). 

 

Figura 2 - Entendendo o Cérebro 

 

Fonte: RIBEIRO (2017).  

 

Segundo Ribeiro (2017), o cérebro inconsciente tem funções biológicas puras. 

Já a mente subconsciente é o local onde armazenamos todas as experiências vividas 

durante a nossa vida. Lá podemos encontrar os hábitos, as crenças, as emoções e a 

memória de longo prazo de tudo que se torna automático. Nela também encontramos 

todos os mecanismos de autoproteção. Em geral, é aqui onde precisamos realmente 

trabalhar para que as mudanças realmente aconteçam. 

De acordo com Alves (2017), ética e responsabilidade são de suma importância 

para um hipnoterapeuta, pois quando o cliente busca terapia relacionada à dor ele 
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pode mascarar um sintoma e evitando que o cliente procure ajuda médica, podendo 

desta forma lesionar ainda mais com o passar do tempo a dor.  

2.2 Hipnose Clínica 

A hipnose tem sido uma questão controversa por causa das posições 

antagônicas que gera, por um lado, carrega um estigma significativo que é geralmente 

rejeitado nas últimas décadas. Por outro lado, tem havido muitas investigações que 

permitiram derrubar os Mitos sobre isso, evidenciando seus mecanismos, as 

contribuições que podem trazer para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, e demonstram que é uma ferramenta terapêutica útil para uma série de 

problemas físicos e psicológicos (KRIKORIAN; CASTAÑEDA, 2018).  

De acordo com Lee (2018), a hipnoterapia nada mais é do que utilizar a hipnose 

para fins terapêuticos, seja como terapia alternativa ou como apoio em um consultório 

de psicologia. Por esta flexibilidade da hipnose, é fundamental que qualquer 

profissional aplique e receba um treinamento qualificado. 

Segundo Krikorian e Castañeda (2018), apesar da abundância de literatura 

científica que suporta esta técnica, não é ainda ignorância generalizada sobre o 

conceito de hipnose clínica, suas aplicações e seus benefícios; isso se reflete na 

escassa informação e educação sobre isso, particularmente nas faculdades de 

psicologia e nos programas de treinamento clínico. De fato, muitos estudantes e 

profissionais, desconhecem sua história e situação atual, o que tende a perpetuar 

equívocos sobre o assunto. 

O artigo 5°. XIII, da Constituição Federal, estabelece que seja livre o exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 

a lei estabelece, admitindo o exercício de qualquer atividade laborativa lícita. Isso faz 

com que, apto e seguro para o exercício da hipnoterapia, qualquer profissional possa 

abrir o seu consultório e fazer atendimentos (ALVES, 2017).  

Segundo Arruda (2017), talvez pelo fato de a hipnoterapia não ser uma 

profissão regulamentada, as pessoas têm a tendência de acreditar que não precisam 

parecer que é algo sério ou profissional.  

Desde o fim da década de 90, a hipnoterapia é reconhecida pelo CFM do Brasil 

como ferramenta de apoio ao tratamento médico. Essa certificação veio após a 

realização de estudos e pesquisas que comprovaram a eficácia dos resultados 
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alcançados por profissionais da área (RIBEIRO, 2017; CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 1999). 

Segundo Gil (1977), o homem mais erudito na história da hipnose médica foi o 

Doutor Henry Munro, que viveu e exerceu em Omaha, Nebraska no começo do século. 

Em 1900 praticamente não havia medicação pré-operatória. Havia muito pouco para 

aliviar o choque cirúrgico. Ainda hoje as pessoas comuns encaram a cirurgia com 

apreensão, mas em 1900, a situação era muito pior. Uma em cada quatrocentas 

pessoas morria na mesa da sala de operações em resultado da anestesia; não da 

cirurgia! 

Ressalta Lee (2018), que com o avanço da hipnoterapia, grande parte dos 

sintomas de origem emocional pode ser eliminado em poucas sessões, às vezes uma 

única sessão traz resultados extremamente satisfatórios, que talvez ainda cause uma 

revolução dentro da medicina moderna.  

Segundo Gil (1977), uma das experiências mais interessantes que um médico 

pode ter é a de rastrear uma fobia. E minha contenção que toda fobia pode ser 

rastreada até a sua fonte originária, e que trazendo essa fonte para a atenção 

consciente do paciente, em muitos casos ajuda tremendamente o paciente, e em 

alguns casos resultam numa correção completa. Infelizmente muitos médicos pensam 

que a causa de uma fobia é difícil de se determinar e que a investigação requer um 

tempo interminável. Na verdade, a hipnoterapia oferece uma maneira rápida de expor 

e resolver uma fobia.  

Conforme Alves (2017), pessoas sobre o efeito de álcool ou drogas, epiléticos, 

grávidas e pessoas psicologicamente instáveis, não devem ser hipnotizadas, visando 

a integridade física do paciente evitando que eles possam cair ou se machucar. 

Notam-se os resultados a partir dos débitos dos trabalhos cirúrgicos efetuados com 

uma quantidade mínima de fármaco empregue para anestesia, e o livre e inteligente 

uso da sugestão como um adjuvante para a sua administração (BOYNE, 1977). 

Relata que Ribeiro (2017), que uma das poucas maneiras que temos 

disponíveis para apoiar o tratamento dessas doenças do cérebro é a hipnoterapia. Por 

ter a capacidade de investigar as causas profundas e instalar sugestões positivas em 

sua mente subconsciente a partir de técnicas de hipnose, e hipnoterapia abre a 
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possibilidade de encontrarmos o fator desencadeante de um problema e neutralizá-lo. 

Por isso, trata-se de uma excelente ferramenta no auxílio ao tratamento das doenças. 

“No Journal of Surgery, Gynecology and Obstetrics of December, 1906, Alice Magaw 

diz: “A sugestão é uma grande ajuda em produzir uma narcose confortável. O 

anestesista deve ser capaz de inspirar confiança no paciente e uma grande parte 

depende do tipo de abordagem. O secundário, ou o ego subconsciente é 

particularmente suscetível à influência da sugestão; portanto, durante a 

administração, o anestesista deve fazer essas sugestões, que serão as mais 

aprazíveis a este sujeito em particular (BOYNE, 1977). 

Segundo Arruda (2017), o foco é explicar como se pensar em um processo de 

terapia, que é o que vai trazer o resultado para o seu cliente. Processo significa um 

caminho, passo a passo do que fazer em cada situação, com cada tipo de cliente. 

Dessa forma Lee (2018), faz um resumo de como conduz uma sessão de hipnose que 

será ilustrada através do Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Etapas da hipnose 

01 Pre-talk É simplesmente uma explicação sobre hipnose. 

02 Contrato Hipnótico É um acordo verbal em que o hipnotista e o hipnotizador se 

comprometem com o processo. 

03 Convinces São exercícios de concentração. 

04 Seleção Essa etapa só existe na hipnose de entretenimento, feita na 

rua, em palestras ou em shows. 

05 Indução É o estado de transe hipnótico. (Instantânea; rápida e 

progressiva ou lenta).  

06 Aprofundamento Intensificar o estado de transe e diminuir ainda mais a 

atividade da mente consciente. 

07 Sugestão Deixar tudo muito claro para o subconsciente, já que essa 

parte da mente é literal, ou seja, ela leva tudo ao pé da letra.  

08 Emersão Emergir, que significa vir à tona.  

Fonte: Adaptado de LEE (2018). 
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Um termo mais preciso para hipnotista é operador hipnótico. Como operador 

você ensina ao sujeito como alcançar o estado de transe (BOYNE, 1977). 

Ao longo dos tempos o protocolo clínico teve algumas modificações face ao 

protocolo, ver anexo B, (LYNN; KIRSH, 2006, p. 90-95). Já para Caire (2012), 

concisamente pode-se compreender que o processo da psicoterapia Ericksoniana tem 

basicamente três passos, que são: preparação, intervenção principal e 

acompanhamento, podendo ser observado no Anexo C. 

Hipnose Clínica é aplicada a vários problemas, como dor (aguda e crônica), 

ansiedade, tabagismo, transtornos de estresse pós-traumático, distúrbios 

gastrointestinais e outros problemas de saúde, graças a evidência empírica e 

observação clínica cuidadosa, conseguiu para discutir uma série de mitos, chegando 

a um consenso científico sobre algumas características da hipnose, entre os quais o 

seguinte: a hipnose não é um estado de suspensão; Sob hipnose, as pessoas têm a 

capacidade de controlar seus comportamentos e estão cientes de seu ambiente; não 

implica qualquer perigo se for realizado por profissionais qualificados (KRIKORIAN; 

CASTAÑEDA, 2018).  

É a sensação de ficar imobilizado, mais pesado e sem vontade de se mover. É 

um estado particular de tonicidade muscular, no qual o sujeito fica fixo em uma posição 

por um período. Pode colocar o braço do paciente erguido e ele mantém esta posição. 

A catalepsia acontece em todos os níveis de transe (BAUER, 2000). Nestas condições 

pode-se inferir que é possível a realização de exames por imagens evitando assim a 

movimentação do paciente. 

Segundo Álvarez e Uribe (2016), a Sociedade Americana de Hipnose Clínica 

considera vários usos desta técnica no campo da saúde, entre as quais a 

gastrointestinais e distúrbios dermatológicos, gestão de náuseas e vômitos 

associados à quimioterapia e gravidez, uso de nascimento, hemofilia, alergias, asma, 

hipertensão e doença de Raynaud. Também encontrado uso em cirurgia, como 

o único anestésico, no tratamento de queimaduras e uma das áreas mais 

documentadas: Dirigindo dor aguda e crônica.  
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2.3 Hipnose na Saúde 

A hipnose é atualmente definida pela Associação Americana de Psicologia 

(APA, 2014) como "um estado de consciência que envolve atenção focalizada e 

consciência periférica reduzida, caracterizada por uma maior capacidade de 

responder à sugestão". Por seu turno, indica que a hipnose denota uma interação 

entre duas pessoas, na qual uma delas ("o hipnotizador") procura influenciar as 

percepções, sentimentos, pensamentos e comportamentos de o outro pedindo que 

ele se concentre em imagens ou ideias que evoquem o efeito desejado (KRIKORIAN; 

CASTAÑEDA, 2018).  

Para Gil (1977), os métodos para alcançar o estado de transe são limitados 

apenas por sua imaginação. Não existe maneira na qual não se possa hipnotizar um 

paciente. Os praticantes dos velhos tempos usaram o método da fixação. Ou seja, o 

sujeito a olhar fixamente pelo menos para uma luz ou um objeto brilhante e 

procuravam cansar os músculos à volta dos olhos, e assim alcançando o fechamento 

dos olhos. Uma vez que o fechamento dos olhos é o primeiro objetivo que deve 

alcançar, tudo o que precisa é um recurso que cause isso. 

Segundo Ribeiro (2017), depressão, ansiedade, fobias, traumas, alergias, 

dores crônicas, compulsões, tabagismo e vários outros problemas de saúde são na 

realidade sintomas, causados por eventos que muitas vezes o indivíduo nem se 

recorda que ocorreram. O papel da hipnoterapia é identificar esses eventos e auxiliar 

no seu tratamento para, assim, resolver de forma eficiente o problema em sua causa. 

Para Puentes (2001), a ansiedade é o centro de quase todos os problemas ao 

entrar em transe já é suficiente para eliminar muitos problemas ocasionados pelo 

excesso de tensão, como o estresse.  

Segundo Bauer (2000), as fobias desenvolvem-se em pessoas de base 

ansiosa. Por isso pode começar pelo relaxamento. Ensinando a pessoa a acalmar-se 

e acreditar no autocontrole que vem de dentro. À medida que lhe é mostrado que ela 

pode se acalmar, a fobia já diminuiu, desta forma a hipnose auxilia no perfil dos 

pacientes com estes quadros na realização de exames por imagens.   

De acordo com Gil (1977), apesar dos esforços dos escritores e investigadores 

científicos, a hipnose tem a capa do misticismo vestida há séculos. O próprio termo 

hipnose, derivado da palavra sono, é enganador. Quando falamos em sintomas de 
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origem emocional, a hipnose pode ser muito eficaz como apoio, mas é extremamente 

importante que o médico especialista conduza o tratamento (LEE, 2018). Deixar de 

lado todas as noções pré-concebidas e examinar clinicamente a hipnose, vai descobrir 

que não se parece, ou se comporta como pensou que seria. A maneira como se 

“comporta” faz deste fenómeno uma ferramenta médica tremendamente valiosa, 

embora os equívocos continuadamente dificultam ou impedem totalmente o seu uso 

(BOYNE, 1977). 

O tratamento com a hipnoterapia se mostra mais eficiente que os convencionais 

por focar na resolução da causa do problema e não no controle dos sintomas. O foco 

do seu método é a nossa mente subconsciente (RIBEIRO, 2017). 

Para Caire (2012), mediante tais concepções, elegi a técnica da hipnose como 

ferramenta para promover a ressignificação das vivências relacionadas à concepção 

de saúde; instigar a ressignificação atribuída ao câncer de próstata e ao impacto desta 

na autopercepção de recuperação da saúde e da crença na cura; investigar como a 

hipnose contribuiu para o incremento da vontade de viver e, consequentemente, de 

projetar o futuro. 

Esse processo pode ser apoiado pela hipnose, de que uma das ferramentas 

capazes de permitir o bloqueio temporário do Fator Crítico. Ela abre acesso à mente 

subconsciente, nos dando condições de ajudar as pessoas a ressignificarem as 

informações nela contidas, permitindo que o cérebro inconsciente fique “livre” para 

funcionar e restabelecer a saúde (RIBEIRO, 2017). 

Uma paciente no consultório e foi para remover um terceiro molar impactado 
horizontalmente. Uma operação que normalmente leva algum tempo. Dei a 
sugestão habitual para anestesia e fiz a incisão inicial. Depois uma incisão 
sobre a crista e uma incisão para baixo. Cinzelou o osso e removeu o dente. 
Despertei a paciente e perguntei se ela sentia alguma coisa. Ela perguntou-
me quando é que eu iria tirar o dente. Já tinha sido tirado, e depois fiz a sutura. 
Ela não sentiu nada e estava feliz com tudo isso (BOYNE, 1977).  
 

Para o CFM (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1999), a Hipnose é um 

auxiliar terapêutico valioso e os que a empregam, devem conhecer os seus 

fenômenos complexos, seus ensinamentos são privativos de médicos e do 

odontólogo. Quem a emprega deve conhecer suas indicações e limitações. Não se 

deve aprender apenas a técnica. 

Condicionamento para o parto Hipnótico e Cirurgia, não há muito tempo, um 

relatório médico continha a afirmação de que apenas vinte e cinco por cento das 
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gestantes podem ser ajudadas pelo parto hipnótico. A experiência dos médicos, têm 

mostrado que todas as mulheres, que entram na sala de partos podem ser ajudadas 

em algum grau pela hipnose, alguns relatam sucesso em mais de noventa por cento 

dos seus casos (BOYNE, 1977). 

Assim, Ribeiro (2017), afirma que a hipnoterapia foge do padrão terapêutico 

convencional e tem foco em identificar e tratar a raiz do problema, não em minimizar 

os sintomas dos transtornos. Resultados como o apresentado mostram que ela pode 

ser uma poderosa aliada de médicos, odontólogos e outros profissionais de saúde, 

como mostrado no Anexo A. 

Segundo Krikorian e Castañeda (2018), hipnose clínica para a preparação de 

cirurgia. Explica que tem sido usado como coadjuvante para aliviar a ansiedade 

relacionada a esses procedimentos, como técnica coadjuvante de analgesia 

farmacológica e para ensinar estratégias de enfrentamento diante da cirurgia. Assim, 

permitiu reduzir a quantidade de medicamentos antes e após a cirurgia para dor, 

sangramento e tempo de internação, facilitando o período pós-operatório e a 

recuperação. De acordo com os resultados dos estudos referenciados em sua revisão, 

concluem que a hipnose coadjuvante é útil para reduzir a dor e o desconforto 

psicológico associados à cirurgia. 

Para Álvarez e Uribe (2016), a hipnose é uma das estratégias que o profissional 

de enfermagem pode incorporar em sua prática para otimizar a gestão do cuidado das 

pessoas. A influência da literatura, cinema e televisão tem sido negativa para a 

imagem coletiva dessa técnica, que gerou equívocos e uma visão estereotipada do 

que é. Muitos dos mitos relacionados à hipnose não são comuns apenas no público 

leigo, mas também frequentemente encontrados em profissionais de saúde. 

Gil (1977), recomenda que o paciente não deve ser surpreendido, mantenha-o 

informado do que você está a fazer em todas as etapas. A maneira dos médicos 

avisarem-nos de uma maneira fácil é dizerem isso vai ser um pouco desconfortável, 

isso vai doer um pouco, mas nós vamos tentar minorar consigo, e ele pensa que vai 

ser fácil para o paciente, quando de fato e ele tornou cerca de dez vezes mais duro. 

Ao invés de dizer, isso vai doer um pouco, diga bem, agora eu vou fazer algum 

trabalho no seu braço, eu penso que você nem se apercebeu disso, e imediatamente 
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faz-se o pequeno procedimento tornar-se fácil e simples para o paciente que 

realmente não o sente. 

Para Álvarez e Uribe (2016), a hipnose tem usos diferentes nos cuidados de 

saúde, mas sua falta de conhecimento limita sua oferta às pessoas que precisam 

dela. Dada a sua potencialidade, deve ser reservada para o uso exclusivo dos 

profissionais de saúde, a fim de garantir seu uso adequado, o que reduz os riscos e 

potencializa seus resultados; portanto, é necessário ter uma oferta de programas 

acadêmicos que a ensinem. 

Segundo Bauer (2018), a psicoterapia Ericksoniana é uma abordagem feita sob 

medida para cada tipo de paciente, focada na solução do problema e baseada na 

utilização de tudo aquilo que o paciente traz, inclusive a resistência à sua própria 

melhora. Trabalha os paradoxos que levam aos conflitos e prescreve o sintoma de 

uma forma modificada, já denunciando que ali existe uma forte emoção que não podia 

aparecer. Mas o Dr. Erickson de uma forma genial, fazia com que a pessoa 

demonstrasse seu problema e sua emoção naturalmente e, assim, corrigia a 

sintomatologia. 

 

2.4 A Tomografia Computadorizada (TC) 

De acordo com Costa et al. (2007) e Bushong (2010), a TC pode ser definida 

como sendo o método de diagnóstico por aquisição de imagens detalhadas do corpo 

humano, que são adquiridas através da interação dos raios X com a matéria. Os 

resultados desse processo são decorrentes de várias atenuações nos tecidos 

estudados e medidas de atenuação que são lidas em forma de um sinal elétrico, que 

através de sensores especiais e um sistema computacional transformará essas 

informações em imagem digital como ilustra a figura 3 e 4 respectivamente. 
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Figura 3 - Detectores de um sistema de TC 

 

Fonte: BUSHONG (2010). 

 

Figura 4 - Imagem digital em TC 

 

Fonte: BUSHONG (2010). 

 

A TC foi apresentada por Godfrey M. Hounsfield no ano de 1971 foi feito o 

primeiro exame de TC no reino Unido, sendo seu outro inventor o físico A. M. Comark. 

Esta invenção recebeu o Nobel de medicina em 1979 segundo Santos (2007). Os 

componentes necessários para construir um TC já eram conhecidos pelos 

profissionais de física médica 20 anos antes de Golfrey Hounsfield demonstrar a 

técnica em 1970 pela primeira vez. Hounsfield era físico e engenheiro da EMI, Ltda., 
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empresa inglesa famosa por ter gravado os discos dos Beatles, e tanto ele quanto sua 

companhia receberam, merecidamente, grande aclamação. Allan Comarck, um físico 

médico da Tufts University, desenvolveu a matemática utilizada na reconstrução de 

imagens de TC (BUSHONG, 2010). 

A introdução desta técnica revolucionou o diagnóstico neurológico. Até a sua 

introdução, a avaliação do hematoma no trauma cranioencefálico, ou mesmo do 

acidente vascular cerebral, só podia ser feito de forma clínica ou com maior segurança 

na abordagem cirúrgica, com todos os inconvenientes e riscos inerentes a esses 

procedimentos (NÓBREGA, 2005). 

O primeiro tomógrafo do Brasil foi instalado em São Paulo, no Hospital da Real 

e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, em 1977. Logo depois, o 

primeiro aparelho do Rio de Janeiro iniciou seu funcionamento, 28 de julho de 1977, 

na Santa Casa da Misericórdia. A tecnologia não parou de evoluir (SANTOS; NACIF, 

2009). 

Segundo Nóbrega (2005), entre os principais aspectos da evolução deste 

método podemos destacar: As mudanças nas gerações de equipamentos que eram 

acompanhadas de significativa redução nos tempos de exames. Da primeira até a 

quarta geração, surgida no ano de 1985, o tempo médio de realização de um exame 

de crânio passou de 1 hora para alguns segundos.  

O grande passo evolutivo da TC, no entanto, veio acontecer no início dos anos 

1990 com a chegada dos tomógrafos de múltiplos detectores os conhecidos multislice 

que causaram uma verdadeira revolução pela possibilidade de aquisição simultânea 

de múltiplos cortes e a criação de novos protocolos de exames. 

Para Santos e Nacif (2009), atualmente, também é possível encontrar 

equipamentos, denominada dual slice e multislice, ou seja, multicorte, que, após um 

disparo da ampola de raios X, fornecem múltiplas imagens. Podendo possuir 2, 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256, 320 e até 640 canais. Ilustrado na figura 05 Esses aparelhos 

fazem os exames em apneia de aproximadamente 6 segundos. Surgindo em um 

momento no qual se pensava que a TC não tinha mais para onde evoluir, imagens 

tridimensionais com resolução de 1.200 x 1.200 pixels foram obtidas quase em tempo 

real. 
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Figura 5 - Imagem Aquilion CT 

 

Fonte: CANON (2018). 

 

2.5 Tomografia Computadorizada com Sedação 

 

De acordo com Ilyas et al. (2017), Graças aos avanços tecnológicos, os 

benefícios oferecidos pela medicina moderna transformaram totalmente o conceito de 

cirurgia clínica. Atualmente, os procedimentos cirúrgicos podem ser realizados com 

muita facilidade e conforto. Este incrível marco foi alcançado apenas através dos 

resultados da pesquisa em anestesia moderna. Antes da descoberta da anestesia, a 

cirurgia deve ser realizada com extrema rapidez. Historicamente, técnicas triviais 

como aplicação de frio, compressão do nervo ou redução da perfusão cerebral foram 

empregadas para manter o paciente inconsciente. 

Segundo Demir et al. (2012), as crianças muitas vezes precisam de sedação 

para colaborarem e ficarem imóveis nas unidades de radiologia e exames de imagens, 

principalmente durante os procedimentos para imagem de Ressonância Magnética 

(RM) e TC. Segundo Ramalho et al. (2017), crianças e adolescentes necessitam 

frequentemente de sedação e analgesia quando atendidos em emergência. 

Procedimentos invasivos e não invasivos fazem parte das técnicas de diagnóstico e 

terapêutica em pediatria e frequentemente são desconfortáveis para a criança, seus 

pais e profissionais da saúde. 
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Segundo Ilyas et al. (2017), a anestesia é intensamente usada particularmente 

no domínio médico em muitas aplicações, incluindo operação cirúrgica com incisão, 

cirurgia dentária e terapia intensiva. O objetivo primário da anestesia é oferecer 

sentimentos indolores a um paciente em operação, deixando-o inconsciente sem 

memória.  

Para Demir et al. (2012), os procedimentos para imagem que não são 

realizados sob sedação adequada precisam ser repetidos, resultando em uma perda 

significativa de receita para a instituição, perda de tempo de trabalho e, talvez mais 

importante, atraso no diagnóstico. 

O cenário funcional geral da anestesia pode ser categorizado em três fases 

temporais em sequência: indução, manutenção e emergência. Durante a primeira 

fase, o objetivo é trazer um paciente a uma profundidade de referência de hipnose. É 

então necessário administrar o anestésico para manter uma profundidade de hipnose 

adequada. Para a indução e manutenção da anestesia, o anestésico administrado por 

via intravenosa comumente utilizado é o Propofol. Durante a fase de emergência em 

atividades pós-cirúrgicas, o vaporizador e outros dispositivos de infusão são 

desligados de modo a permitir que os pacientes acordem rapidamente (ILYAS et al., 

2017). 

Conforme Canon (2018), cerca de sete milhões de exames de TC são 

realizados anualmente em crianças, em sua maioria com menos de 5 anos de idade, 

nos Estados Unidos. Reduzir a dose de radiação e praticamente eliminar a 

necessidade de sedação do paciente com o sistema de TC de volume dinâmico 

Aquilion® ONE—tudo isso enquanto produz imagens incomparáveis. Além disso, vem 

desenvolvendo as melhores práticas, de forma segura, na realização do diagnóstico 

por imagem em pacientes pediátricos. 

De acordo com Ramalho et al. (2017), a sedação para procedimento evoluiu e 

expandiu-se nas últimas décadas, deixou de ser escopo exclusivo da anestesiologia, 

passou a ser usada rotineiramente pelas mais diversas especialidades médicas, como 

gastroenterologia, cardiologia, neurologia, radiologia, medicina de emergência e 

medicina intensiva pediátricas. Como ilustra a figura 6. 
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Figura 6 - Imagem TC com equipe multidisciplinar no processo de sedação 

 

Fonte: CANON (2018). 

 

Segundo Demir et al. (2012), uma variedade de agentes sedativos, incluindo 

hidrato de cloral, benzodiazepínicos, pentobarbital, methohexital, cetamina, tiopental 

e propofol, tem sido efetivamente usada por via oral, retal ou parenteral para facilitar 

os procedimentos para exames de imagem em crianças. 

Em 2002, a American Society of Anesthesiologists (ASA) (AMERICAN 

SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, 2002) definiu os quatro níveis de sedação: 

• Sedação mínima (ansiólise): estado induzido por meio de medicação no 

qual os pacientes respondem normalmente aos comandos verbais. Embora 

a função cognitiva e a coordenação possam estar prejudicadas, as funções 

ventilatórias e cardiovasculares não são afetadas. 

• Sedação moderada: também chamada ‘‘sedação consciente’’, é um estado 

de depressão da consciência induzido por medicamentos, no qual o 

paciente responde de forma proposital aos comandos verbais, isolados ou 

acompanhados de estímulos táteis leves. Nenhuma intervenção é 

necessária para manter a potência da via aérea e a ventilação espontânea 

é adequada. De uma forma geral, a função cardiovascular é usualmente 

mantida.  

• Sedação profunda: é uma depressão da consciência induzida por 

medicamentos na qual os pacientes não podem ser facilmente acordados, 

mas respondem aos estímulos repetidos ou dolorosos. A habilidade de 
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manter a função ventilatória de forma independente pode estar prejudicada. 

Pacientes podem necessitar de assistência para manter a potência das vias 

aéreas e a ventilação espontânea pode estar inadequada. A função 

cardiovascular, de forma geral, está mantida. 

Para Demir et al. (2012), a sedação é necessária não apenas para obter a 

imobilidade exigida para realizar os exames de RM e TC em crianças, mas também 

para diminuir a ansiedade das crianças e dos pais. 

Ramalho et al. (2017), afirma que para crianças cooperativas, modalidades não 

farmacológicas devem ser levadas em consideração, como presença dos pais, 

hipnose, distração e anestésicos tópicos, pois podem reduzir a necessidade ou a 

profundidade da sedação farmacológica. 

Segundo Álvarez e Uribe (2016), diversas medidas não farmacológicas 

indicadas para o manejo da dor e da ansiedade, consideradas dentro de intervenções 

para promover o bem-estar das pessoas, podem ser encontradas na literatura, dentre 

elas: massagem, aplicação de calor, estimulação elétrica transcutânea, distração, 

técnicas de relaxamento, imaginação guiada, musicoterapia, terapias alternativas e 

hipnose. 

 

2.6 Proteção Radiológica em Tomografia Computadorizada 

 

A primeira vítima fatal, nos Estados Unidos, devido à exposição à radiação foi 

a assistente de Thomas Edison, Clarence Dally. Desde esse evento, um grande 

esforço tem sido dedicado para o desenvolvimento de equipamentos, técnicas e 

procedimentos para controlar os níveis de radiação e reduzir a exposição 

desnecessária à radiação para os trabalhadores e para o público (BUSHONG, 2010). 

Em 1915, a British Roentgen Society lançou um sério alerta que ecoou por todo 

o mundo sobre proteção radiológica, fazendo despertar consciências. Esta mesma 

sociedade científica, no início de 1920, formou uma Comissão de Proteção de Raios 

X e Rádio, publicando, em julho de 1921, um relatório preliminar, e em dezembro do 

mesmo ano um memorandum. De modo irreversível começa a estruturar-se a 

"proteção contra as radiações", que em 1929 desponta já em diversos países 

(MACEDO; RODRIGUES, 2009).  
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De acordo com Huhn et al. (2017), os padrões de proteção contra radiação no 

Brasil datam do início de 1978, nas diretrizes de Segurança e Medicina do Trabalho, 

determinados pela Portaria nº. 3214, de 8 de junho de 1978. Duas décadas depois, a 

Portaria N° 453, de 1º de junho de 1998, que estabelece diretrizes básicas de PR em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, prevê o uso de radiografias diagnósticas em 

todo o território nacional e dá outras providências; entre estes, no item 3.9, é 

necessário um Memorial Descritivo (DM) que contenha um Programa de Proteção 

Radiológica (RPP), cujo conteúdo consista em descrever as formas adequadas de 

controle do risco físico à RI, tanto para fins ocupacionais quanto para minimizar os 

riscos. Dose em pacientes. É obrigatório que o serviço de radiologia apresente um DM 

contendo o RPP ao Departamento de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1998). 

Segundo Bernardo, Almeida e Morgado (2017), as últimas décadas, o avanço 

tecnológico e a facilidade na execução de exames radiológicos, particularmente a TC, 

têm propiciado o aumento progressivo da solicitação e execução desses exames. 

Embora os exames radiológicos possam auxiliar no diagnóstico e trazer conforto e 

segurança aos médicos assistentes e aos pais, o excesso deles tem causado 

preocupação no meio médico e científico por causa do efeito cumulativo da radiação 

ionizante.  

O relatório do Conselho Nacional de Proteção contra Radiação e Medidas 

(NCRP 1993) descreveu a exposição à radiação ionizante da população dos EUA há 

aproximadamente 25 anos segundo Huda (2009). Para Luquetti et al. (2018), o uso 

crescente da TC produz um aumento na dose coletiva com o risco potencial de 

radiação ionizante. 

Especial atenção deve ser dada aos exames radiográficos realizados em 

pacientes pediátricos, uma vez que esses pacientes apresentam células com alta 

radiossensibilidade e maior expectativa de vida, o que aumenta, sobremaneira, o risco 

de ocorrência de efeitos estocásticos devidos aos exames radiológicos, em 

comparação aos exames de adultos (INTERNATIONAL COMMISSION ON 

RADIOLOGICAL PROTECTION, 1991). 

Nesse sentido, a Comunidade Europeia publicou um documento que 

estabelece critérios de qualidade para as radiografias clínicas realizadas em pacientes 

pediátricos, definindo as necessidades diagnósticas para uma radiografia normal 
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básica, especificando critérios anatômicos e detalhes importantes da imagem, 

orientando quanto à escolha da técnica radiográfica e propondo valores de referência 

para as doses por paciente nos exames de raios X mais frequentes (EUROPEAN 

COMMISSION, 1996). 

Seguindo a tendência mundial, em 1 de junho 1998, o Ministério da Saúde do 

Brasil estabeleceu a Portaria Nº 453, de 1º de junho de 1998 intitulada "Diretrizes de 

Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico", que se preocupa 

com a necessidade de garantir a qualidade nos procedimentos de radiodiagnóstico 

prestados à população, assim como assegurar os requisitos mínimos de proteção 

radiológica aos profissionais da área de saúde (BRASIL, 1998). 

A TC trouxe melhorias inestimáveis à prática clínica desde a sua criação, 

substituindo outros métodos diagnósticos devido à rapidez, eficiência e precisão. No 

entanto, o aumento do número de indicações e a ampla disponibilidade do método 

levaram a um aumento significativo no número de TCs e, consequentemente, na dose 

de radiação a que os pacientes estão expostos (ROMANO et at., 2015). 

Segundo Farach et al. (2015), o uso generalizado de tomografias tem levantado 

preocupações em relação à exposição à radiação na população e ao possível risco 

de malignidade futura. As doses de órgãos da TC são até 150 a 250 vezes maiores 

do que as da radiografia convencional.  

Para Bernardo, Almeida e Morgado (2017), as crianças e os adolescentes, por 

estarem com os tecidos ainda em desenvolvimento, têm mais sensibilidade e estão 

mais expostos ao risco dos efeitos da radiação ionizante, e, quanto mais jovens os 

pacientes, maior o risco. Vários estudos indicam aumento do risco das radiações 

ionizantes em crianças expostas à TC, quando comparadas àquelas não expostas. 

De acordo com Luquetti et al. (2018), apesar das crescentes preocupações em 

relação à exposição à radiação médica, ainda existe uma conscientização limitada 

sobre os riscos do câncer induzido. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos entre 

médicos de emergência e especialistas em imagem descobriu que 75% deles 

subestimaram os riscos de radiação da TC. 53% dos radiologistas e 91% dos médicos 

de emergência não acreditavam que a TC pudesse aumentar o risco de câncer. 

De acordo com Farach et al. (2015), às crianças correm um risco ainda maior 

do que os adultos para uma determinada dose de radiação, já que seus tecidos são 
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até dez vezes mais sensíveis a radiossensibilidade, e têm uma expectativa de vida 

mais longa para o desenvolvimento de câncer induzido por radiação ionizante. Desta 

forma a hipnose pode contribuir com pacientes não colaborativos e evitar a repetição 

de exames. 

 

2.7 Segurança em paciente e exposição em TC 

 

O tema “Segurança do Paciente” vem sendo desenvolvido sistematicamente 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde sua criação, 

cooperando com a missão da vigilância sanitária de proteger a saúde da população e 

intervir nos riscos advindos do uso de produtos e dos serviços a ela sujeitos, por meio 

de práticas de vigilância, controle, regulação e monitoramento sobre os serviços de 

saúde e o uso das tecnologias disponíveis para o cuidado (BRASIL, 2016). 

É possível diminuir o número de fases de aquisição tomográfica de acordo com 

a indicação clínica, mantendo inalterada a eficácia diagnóstica. Tal fato motivou uma 

revisão completa dos protocolos de TC abdominal na instituição do autor, bem como 

a implantação de um programa de treinamento para todos os profissionais envolvidos 

na realização de exames, incluindo radiologistas, residentes, técnicos e pessoal de 

enfermagem (ROMANO et al., 2015). 

Relatam Santos e Nacif (2009), enquanto o cuidado com a dose de radiação é 

relativamente direto com a tomografia de corte simples (single-slice). O mesmo não 

pode ser dito da Tomografia Computadorizada multidetectores (MDTC), pois o 

conhecimento completo da técnica do exame de acordo com o valor da corrente x 

tempo (mAs), quilovoltagem pico (kVp) e de fatores como espessura de corte, pitch e 

diferenças no sistema (tipo de detectores e quantidade) é essencial para o 

entendimento da dose da MDTC e a redução desta no paciente. 

A quantidade de radiação incidente em um paciente submetido a uma TC é 

quantificada pelo produto de comprimento de dose (DLP), medido em mGy.cm. Os 

dados de DLP específicos do exame são fornecidos para cada exame de TC e podem 

ser convertidos em uma dose efetiva do paciente correspondente usando fatores de 

conversão (HUDA, 2009). 
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Após o aquecimento do tubo, é conveniente, pelo menos uma vez ao dia, fazer 

a calibração dos detectores. Este procedimento evita o aparecimento de artefatos na 

imagem, especialmente os do tipo anelar. Controle de qualidade periódico deve ser 

implementado, com ênfase na apuração da espessura de corte, resolução espacial, 

ruído da imagem, precisão da lâmpada laser, normalmente os testes de controle de 

qualidade fazem parte dos equipamentos que também dispõem de fantons específicos 

para este fim (NÓBREGA, 2005). 

 A exposição radiológica nos equipamentos de TC não é uniforme ao longo do 

eixo do paciente, podendo variar dentro da seção irradiada. Para um exame de CT de 

crânio, a dose de entrada é, no Máximo, 40 mGy e, para o corpo, 20 mGy, as doses 

na superfície são maiores do que no centro do paciente. Para um exame de tomografia 

de corpo, a dose no centro do paciente é de aproximadamente 50% da dose de 

entrada no paciente (DIMENSTEIN; HORNOS, 2010). 

      Segundo Huda (2009), o tamanho do paciente é uma consideração muito 

importante que afeta a quantidade de radiação transmitida pelo paciente. Na 

radiografia, aproximadamente 1% da radiação incidente em um paciente adulto é 

transmitida através do paciente e usada para criar a imagem. Pacientes menores 

geralmente necessitam de menos radiação, ao passo que o paciente sobre 

dimensionado deveria usar mais radiação para atingir um nível satisfatório de 

qualidade de imagem e desempenho diagnóstico correspondente como ilustrado na 

figura 7. 

 

Figura 7 - Imagem comparativa sobre a redução de artefatos proporcionais a quantidade de radiação 
de acordo com o peso do paciente 

                                        Original                                                  Redução de artefato 
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Fonte: CANON (2018). 

 

O Núcleo de Segurança ao Paciente (NSP) deve ser constituído por uma 

equipe multiprofissional, minimamente composta por médico, farmacêutico e 

enfermeiro e capacitada em conceitos de melhoria da qualidade, segurança do 

paciente e em ferramentas de gerenciamento de riscos em serviços de saúde, 

ilustrado na figura 08. Preferencialmente, o NSP deve ser composto por membros da 

organização que conheçam bem os processos de trabalho e que tenham perfil de 

liderança (BRASIL, 2016). 
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Figura 8 - Modelo de composição do Núcleo de Segurança do Paciente em serviço de saúde 

 

Fonte: BRASIL (2016). 

 

Segundo a Anvisa (BRASIL, 2016), a composição do NSP pode variar de 

instituição para instituição. Dado seu caráter articulador, é interessante que o NSP 

tenha representantes ou trabalhe com profissionais vinculados às áreas de controle 

de infecção, gerência de risco, qualidade, farmácia hospitalar e serviço de 

enfermagem, entre outros. Cabe ressaltar, ainda, que outras instâncias existentes 

dentro dos serviços de saúde e relacionadas à segurança do paciente podem atuar 

como membros consultivos do NSP, tais como: Núcleo de Saúde do Trabalhador; 
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Gerência de Resíduos; Comissão de Biossegurança; Comissão de Padronização de 

Materiais; Comissão de Proteção Radiológica; Comissão de Mortalidade Materna e 

Neonatal; Comitê Transfusional; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, entre 

outras. 

A TC aumenta substancialmente a sensibilidade do radiologista às diferenças 

no contraste tecidual. Como muitas lesões apresentam um grau de atenuação de raios 

X diferente daquele dos tecidos normais, até mesmo um discreto aumento na 

sensibilidade do contraste proporciona muitas informações na detecção da lesão. Na 

verdade, embora a radiografia simples exija diferença de aproximadamente 10% na 

atenuação dos raios X para detectar uma anormalidade, a TC consegue detectar 

diferenças inferiores a 0,5% (GUNDERMAN, 2007). 

 Luquetti et al. (2018), afirma que o uso crescente de TC contribui cada vez mais 

para a dose coletiva. A probabilidade de efeitos estocásticos aumenta com a dose, é 

cumulativa e há evidências de que ela aumenta o desenvolvimento do câncer induzido 

por radiação. Portanto, estudos baseados em radiações ionizantes devem ser 

justificados e, se forem realizados, fazer sua otimização usando a menor dose 

razoavelmente possível (princípio ALARA). 

Segundo Huda (2009), é importante que indivíduos conhecedores, como 

radiologistas certificados, avaliem se um determinado pedido para realizar um exame 

de imagem médica é apropriado. Especialistas em imagem também são capazes de 

determinar se as modalidades de imagem que não usam radiação ionizante (isto é, 

ultrassom e RM) são capazes de fornecer um nível equivalente de desempenho 

diagnóstico como aquelas que são alcançadas por sistemas de imagem baseados em 

raios X. 

Segundo Luquetti et al. (2018), para reduzir a repetição dos exames de TC, é 

fundamental que o clínico solicitante tenha informações sobre o histórico do paciente 

por meio de ferramentas como registros médicos eletrônicos. Um formulário de 

registro de dose individual poderia ser implementado para cada paciente, o que seria 

útil mesmo para evitar erros devido à falta de informação, por exemplo, a realização 

do mesmo estudo tomográfico solicitado em duas ocasiões diferentes por médicos 

diferentes em um curto período. 
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Segundo Macedo e Rodrigues (2009), serviços de radiologia é fundamental 

desenvolveram-se programas e procedimentos de monitoração, no âmbito da 

proteção radiológica, cujos principais objetivos passam por: detectar as principais 

fontes de radiação ionizante, avaliar a exposição ocupacional à radiação ionizante, 

verificar o cumprimento ou não dos limites de exposição, avaliar o desempenho das 

medidas de controle existentes e obter informação para a implementação de medidas 

de controle. 

A proteção radiológica está interessada na pesquisa, no ensino e nos aspectos 

operacionais de controle da radiação. Os três princípios fundamentais desenvolvidos 

para os trabalhadores da radiação são os seguintes: minimizar o tempo de exposição 

à radiação, maximizar a distância da fonte de radiação, e usar blindagens para reduzir 

a exposição à radiação. ALARA define o conceito principal de proteção radiológica 

(BUSHONG, 2010). 

No levantamento realizado no estado do Amapá dos exames Tomografias 

computadorizadas de Crânio no período de janeiro a junho de forma comparativa entre 

o ano de 2017 e 2018, foi possível observar quanto são relevantes a quantidade de 

exames são realizadas apenas no SUS, sem contar os serviços privados, ilustrado na 

figura 9 (BRASIL, 2018). 

 

Figura 9 - Tomografia Computadorizada de Crânio Amapá 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2018). 
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Luquetti et al. (2018), afirma que a TC é uma ferramenta útil no campo da 

medicina, desde que seja usada racionalmente, fazendo um balanço entre riscos e 

benefícios. A radiação ionizante pode levar a diversos efeitos indesejáveis nas 

pessoas expostas, em especial, aumento no risco de câncer durante a vida. Desta 

forma, exames que envolvam radiação ionizante devem ser utilizados de forma 

racional, devendo-se pesar o risco em relação aos benefícios, dar preferência a 

modalidades que não emitam radiação ionizante, e utilizar a dose mínima necessária 

para responder a dúvida clínica (MADRIGANO et al., 2014). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo por 

estabelecer técnicas, métodos e critérios para a elaboração do estudo pretendido, que 

orienta a formulação dos resultados segundo Dyniewicz (2014). Além disso, elucida 

os achados e explica os fenômenos que não eram aceitos apesar de evidentes 

(GONÇALVES, 2014). 

Sendo assim, é uma pesquisa aplicada, seus resultados têm aplicações 

práticas e interdisciplinares, todavia, une duas áreas do conhecimento, a Radiologia 

em TC e a Hipnose. Analisamos de forma simples, o conhecimento e o 

comportamento dos entrevistados em relação ao conhecimento sobre o uso da 

hipnose nos exames de TC. 

 

3.2 Local da pesquisa 

 

A pesquisa realizou-se nos serviços de TC localizados em Macapá – AP. Os 

serviços foram selecionados por consultas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

em Saúde – CNES. Foram encontrados dez (10) equipamentos de TC no Estado do 

Amapá, distribuído da seguinte forma: Dentre os 16 Municípios do Estado, apenas a 

capital Macapá – AP detém 10 equipamentos de TC, dividida na esfera Pública, 

Privada e Filantrópica. Três na esfera Pública, seis na esfera privada e um na esfera 

filantrópica. 

 

3.3 Participantes da pesquisa  

 

Participaram da pesquisa 53 profissionais, sendo 31 Hipnoterapeutas, 22 

Médicos Radiologistas e PTRs – Profissionais das técnicas radiológicas - Técnicos, 

Tecnólogos em radiologia, que fazem parte do quadro funcional dos serviços de TC. 

A estimativa de quantidade menor na aplicação do questionário para os 

profissionais médicos e PTRs, ocorreram em função de uma quantidade de dez (10) 
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TC, disponível no Estado para condução da pesquisa, levando ainda em consideração 

que alguns profissionais trabalhavam em mais de uma instituição em horários 

diferentes, devido o amparo na legislação quanto a jornada de trabalho destes 

profissionais.     

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no estudo o seguinte público estratégico: médicos 

radiologistas, psicólogos, hipnoterapeutas e PTRs. 

Outros profissionais não incluídos neste estudo foram: PTRs que não realizam 

exames por TC e não estão diretamente relacionados ao problema da pesquisa. Além 

disso, foram excluídos do estudo os profissionais que durante o período de coleta de 

dados, encontravam-se afastados de suas atividades por licença maternidade, licença 

para tratamento de saúde, férias e outros. 

  Para compor o grupo de Hipnoterapeutas, utilizou-se dados do Instituto Lucas 

Naves, uma base de dados dos profissionais de Hipnoterapia, estes profissionais 

participaram da pesquisa por meio de preenchimento de questionário eletrônico. Os 

participantes da pesquisa, manifestaram seu consentimento em participar da pesquisa 

assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). 

 

3.5 Coleta e análise dos dados 

 

3.5.1 Aplicação do formulário ao público estratégico  

 

O Formulário foi elaborado pelo pesquisador e orientadores com base nos 

objetivos propostos neste estudo obedecendo os critérios e aspectos éticos 

preconizados pela Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2012). 

O pesquisador principal requisitou autorização para acesso à base de dados 

da Plataforma do Instituto Lucas Naves de modo que contemplasse os profissionais 

de hipnoterapia da região do local da pesquisa. 
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Após a identificação dos hipnoterapeutas pela base de dados mencionada 

anteriormente, foram elaborados dois formulários de modo que o primeiro foi aplicado 

presencialmente por meio de entrevista semiestruturada realizada aos médicos 

radiologistas e PTRs. Enquanto que o segundo foi através de um questionário 

eletrônico aplicado aos profissionais Hipnoterapeutas disponibilizado nos Apêndices 

B e C respectivamente. 

 

3.5.2 Período da coleta de dados 

 

Inicialmente, para viabilizar a pesquisa foi submetida a Plataforma Brasil para 

análise do Comitê de Ética em Pesquisa local. 

A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2019 e, devido algumas 

instituições pesquisadas ter seu período de funcionamento ininterrupto, ou seja, 24 

horas diárias, essa coleta deu-se nos três períodos, matutino, vespertino e noturno, 

para incluir o maior número possível de profissionais, obtendo o máximo de 

informações acerca do problema de pesquisa.  

 

3.5.3 Análise e interpretação dos dados 

 

Os profissionais foram divididos em dois subgrupos: profissionais da radiologia 

e profissionais da hipnose para analisar os dados entre as metodologias exploratória 

e quantitativa e submetidos à análise estatística descritiva. Os resultados foram 

apresentados na forma de protocolos a serem seguidos nos exames de TC mostrando 

os resultados obtidos de acordo com os objetivos propostos. 

Os dados colhidos nos questionários foram tabulados e analisados, sendo os 

resultados organizados como um banco de dados no programa Microsoft Excel®. 

Para o auxílio e melhor interpretação dos resultados obtidos foram construídas 

duas tabelas (Tab.1) referente aos profissionais de radiologia e (Tab.2) aos 

profissionais de hipnose clínica, respectivamente fundamentados de acordo com 

critérios estabelecidos em conjunto do pesquisador e dos orientadores.  

A análise dos resultados foi realizada por meio do software (Minitab 18.1) o qual 

permitiu a análise estatística para que fosse possível alcançar os objetivos do objeto 
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de estudo. Para atingir esse propósito, foram utilizadas algumas variáveis obtidas das 

coletas de dados provenientes das fichas de entrevistas e dos formulários eletrônicos 

respondidos pelos entrevistados. 

Os principais parâmetros foram divididos em dois grupos de variáveis para a 

análise estatística dos dados, sendo a) variável contínua, b) variável categórica e c) 

Dummy, apresentadas na tabela abaixo para os profissionais na área de radiologia. 

 

Quadro 2 - Profissionais de Radiologia 

Variáveis (X) Descrição 

Idade  contínua: idade dos entrevistados 

Tempo de profissão:   contínua: experiência profissional  

Sexo Dummy: feminino (1); masculino (0) 

Categoria profissional categórica: técnico (0); tecnólogo (1) e 
médico (2) 

Portaria N° 453 Dummy: sim (1); não (0) 

Aplica portaria N° 453 Dummy: sim (1); não (0) 

Orientação e cuidados em pacientes 
com claustrofobia, ansiosos e poucos 
colaborativos 

Dummy: sim (1); não (0) 

Realização de exames tomográficos 
com sedação 

Dummy: sim (1); não (0) 

Conhecimento uso da hipnose clínica 
na saúde (variável de entrada) 

Dummy: sim (1); não (0) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A fim de atender e satisfazer um modelo matemático que atenda a análise 

estatística, denominado de Método de Regressão Logística Binária. Nesse método, 

busca - se determinar na análise a correlação entre as variáveis independentes (X) 

listadas na tabela acima (2) com a variável dependente (Y) que corresponde a 

probabilidade do evento “profissionais de técnicas radiológicas aceitarem um 

protocolo de hipnose em serviços tomográficos” 
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Da mesma forma para atender a análise estatística de regressão mencionada 

anteriormente foi elencado na Tab. (3) os seguintes parâmetros associados à 

percepção dos profissionais de hipnoterapia entrevistados. 

 

Quadro 3 - Profissionais de Hipnoterapia 

Variáveis (X) 
Descrição 

Idade  
Contínua: idade dos entrevistados 

Tempo de profissão:   Contínua: experiência profissional  

Sexo Dummy: feminino (1); masculino (0) 

Categoria profissional Contínua :categoria profissional 

Contribuição com script hipnótico Dummy: sim (1); não (0) 

Concorda que a hipnose possa ser 
utilizada nos exames tomográficos 

Dummy: sim (1); não (0) 

Período de tempo em que o paciente 
possa ficar em estado hipnótico 

Contínua: tempo em que o paciente possa 
ficar em estado hipnótico 

Conhecimento serviços tomográficos Dummy: sim (1); não (0) 

Melhor método de condução no 
processo de hipnose nos exames 
tomográficos  

Contínua: método de condução no 
processo de hipnose nos exames 
tomográficos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O estudo incluiu pessoas, do sexo feminino e masculino, profissionais médicos 

e das técnicas radiológicas, com experiência mínima de 01 (um) ano em TC e os 

profissionais de Hipnose clínica em Macapá – AP, além de Hipnoterapeutas que 

residem fora do Estado do Amapá – AP, os Hipnoterapeutas deveram está cadastrado 

no instituto Lucas Naves. 

Excluímos do estudo os profissionais de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 

que não comprovaram experiência mínima de 01 (um) ano na execução e Diagnóstico 
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de exames em TC e que não estão exercendo legalmente o exercício da profissão 

junto aos conselhos de classe.  

Os dados foram organizados utilizando-se a análise de conteúdo temática onde 

na primeira fase dividimos os profissionais em dois subgrupos: médicos radiologistas 

e Profissionais e das técnicas radiológicas e os Hipnoterapeutas. Para a análise dos 

dados quantitativos utilizamos a estatística descritiva simples e os resultados foram 

organizados em um banco de dados no programa Microsoft Excel® e apresentados 

sob a forma de gráficos. 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática 

(BARDIN, 2016).  

 

3.5.3 Aspectos éticos  

 

Todos os procedimentos desenvolvidos neste estudo seguiram rigorosamente 

os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº. 466/2012 do CNS (BRASIL, 

2012) para aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, todos 

os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) de acordo com o Apêndice A.  

A pesquisa foi aprovada sob o parecer 3341587. Com o seguinte Comentários 

e Considerações sobre a Pesquisa: Pesquisa bastante interessante e de cunho prático 

imediato por facilitar um problema comum na prática radiológica cotidiana, com a 

adição de medidas de interdisciplinaridade para sua resolução. 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa estão dispostos na forma de um artigo. 

Artigo: O uso de hipnose no auxílio na realização de exames em Tomografia 

Computadorizada 
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ARTIGO: O USO DE HIPNOSE NO AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

COUTINHO, Anderson1; ZOTTIS, Alexandre D´Agostini2; CUNHA, Sheila Cristina3 

 

RESUMO 
Objetivo: o objetivo deste estudo foi analisar quais alterações se fazem necessárias 
em um protocolo de hipnose clínica pré-existente para realização de exames de 
Tomografia Computadorizada, mediante dados da investigação com os participantes 
dessa pesquisa. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória e quantitativa 
realizada nos serviços de tomografia computadorizada localizados em Macapá – AP. 
A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2019. Participaram da pesquisa 53 
profissionais, 22 profissionais médicos radiologistas e profissionais das técnicas 
radiológicas e 31 hipnoterapeutas. Para análise dos dados envolvendo os 
profissionais foi realizada a modelagem utilizando o método de regressão logística 
binária que definiu duas variáveis resposta Y: (1) ocorrência do evento: aceitação do 
uso da hipnose no serviço de tomografia; e (0) não ocorrência. Para análise do modelo 
foi necessário considerar as seguintes variáveis independentes X: a) contínuas; b) 
Dummy e c) categóricas. Resultados:  Da análise dos dados verificou-se que o 
modelo de regressão logística binária se mostrou dentro do nível de significância (p > 
0,05) para o teste de qualidade do ajuste. Porém, o modelo só permitiu dentre as 
variáveis independentes com relação ao nível de significância para a variável sexo (p 
= 0,022; p = 0,611), dado que as mulheres profissionais da radiologia (75%) e 
hipnoterapeutas (41,8%) foram favoráveis a indicar ou recomendar a hipnose clínica, 
respectivamente. Por sua vez, 68% dos homens indicam ou recomendam a hipnose 
clínica para realização dos exames de tomografia computadorizada. Sendo que para 
outras variáveis independentes listadas na metodologia, não foi possível garantir a 
aplicação do protocolo de hipnose clínica aos exames de tomografia computadorizada 
pelos valores de significância estatística (p > 0,05). Dessa forma não há confiabilidade 
pelo modelo de regressão logística binária proposto entre as variáveis para que o 
profissional diga sim ou não para pergunta que se recomenda o uso de hipnose clínica 
para os exames de tomografia computadorizada. Conclusão: Com a utilização do 
estudo vislumbra-se futuramente a garantia da qualidade nos exames e atendimento 
às necessidades dos pacientes com dificuldades na realização dos exames, 
principalmente aqueles com fobia e ansiedade utilizado em momento oportuno a 
hipnose clínica quando necessário.  
Palavras-chave: Proteção Radiológica. Dose de Radiação. Hipnose. Sedação. 
Tomografia Computadorizada. 
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ABSTRACT  
Objective: the objective of this study was to analyze what changes are necessary in a 
pre-existing clinical hypnosis protocol for performing Computed Tomography exams, 
through investigation data with the participants of this research. Method: This is a 
qualitative and quantitative research carried out in the computed tomography services 
located in Macapá - AP. Data collection took place between July and August 2019. 53 
professionals, 22 radiologist medical professionals and professionals in radiological 
techniques and 31 hypnotherapists participated in the research. For data analysis 
involving professionals, modeling was performed using the binary logistic regression 
method that defined two response variables Y: (1) occurrence of the event: acceptance 
of the use of hypnosis in the tomography service; and (0) non-occurrence. For the 
analysis of the model, it was necessary to consider the following independent variables 
X: a) continuous; b) Dummy and c) categorical. Results: From the data analysis, it 
was found that the binary logistic regression model was found to be within the level of 
significance (p> 0.05) for the quality test of the adjustment in relation to the level of p 
for sex, and 75% of the women were in favor of indicating or recommending clinical 
hypnosis, in turn 68% of men indicate or recommends clinical hypnosis for performing 
CT scans. the binary logistic regression line where hypnosis is chosen or not to perform 
CT scans 60% admits a level of significance for the model to be representative. Thus, 
there is no relationship between the variables for the professional to say yes or no to 
a question that recommends the use of clinical hypnosis for computed tomography 
exams. Conclusion: With the use of the study, it is envisaged in the future the 
guarantee of quality in the exams and meeting the needs of patients with difficulties in 
carrying out the exams, especially those with phobia and anxiety used in a timely 
manner when clinical hypnosis is necessary. 
 
Keywords: Radiological Protection. Radiation dose. Hypnosis. Sedation. Computed 
tomography. 
 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Segundo Damas (2010), a TC vinha sofrendo grandes transformações, sendo 

objeto de constantes pesquisas, voltadas, principalmente, para a redução nos tempos 

de exames por meio do aumento na velocidade de obtenção dos cortes tomográficos 

e do desenvolvimento de softwares para processamento das imagens. 

Para Chen, Pope e Ott (2012), a evolução dos equipamentos de TC com 

múltiplos detectores resulta na combinação do exame helicoidal com a aquisição de 

múltiplos dados. Nesse sistema de TC, múltiplas fileiras de detectores são 

empregadas. Os modelos mais atuais são capazes de adquirir até 640 canais de 

dados helicoidais simultaneamente. 

Para Frush (2014), se uma modalidade diferente de TC seria apropriada, e a 

TC é justificada. De fato, uma TC é garantida para o diagnóstico, a preparação do 
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paciente é crítica. Não importa que esforços bem-intencionados sejam feitos para 

reduzir a dose e equilibrar a imparcialidade, se os efeitos de um dispositivo de apoio 

ou de controle interno diminuírem a desigualdade, ou se a criança se move 

substancialmente. Esses problemas podem fazer com que o exame perca todo o 

benefício (ou seja, exigir um exame repetido). 

A Hipnose se define como: um estado de concentração incrementada, 

classificando a mente e eliminando toda negatividade na qual as sugestões se 

realizam com uma potência muito maior do que é possível em condições normais 

(PUENTES, 2001). 

De acordo com Velloso et al. (2010), A hipnose é reconhecida pelo CFM “como 

valiosa prática médica, subsidiária de diagnóstico ou de tratamento (...) trata-se de um 

estado de estreitamento de consciência provocado artificialmente, parecido com o 

sono, mas que dele se distingue fisiologicamente pelo aparecimento de uma série de 

fenômenos espontâneos ou decorrentes de estímulos verbais ou de outra natureza. 

Com a hipnose, mesmo em pacientes moderadamente suscetíveis à técnica, é 

possível induzir um estado de relaxamento profundo, com alterações fisiológicas 

similares às do sono natural. O reflexo de tosse não é abolido, não há depressão 

respiratória nem alteração pressórica ou de ritmo cardíaco. Além disso, o paciente 

hipnotizado pode permanecer colaborativo, realizando movimentos simples ou ficando 

em apneia voluntária, se necessário (VELLOSO et al., 2010). 

Essa pesquisa elaborou um estudo como forma de intensificar uma cultura de 

imersão de novos profissionais no auxílio dos exames por Tomografia 

Computadorizada (TC). Sendo assim, o objetivo foi avaliar quais são os dados mais 

relevantes na pesquisa para os subsídios principais na adaptação futura de protocolos 

pré-existentes de hipnose clínica na realização de exames de TC. 

 

2 METODOLOGIA  
 

Este estudo de natureza exploratória e quantitativa, desenvolvido nos serviços 

de TC, localizados em Macapá – AP. A seleção dos serviços participantes da pesquisa 

se deu por meio de consultas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde - 

CNES, sendo que esse visa ser a base para operacionalizar os Sistemas de 
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Informações em Saúde, sendo estes imprescindíveis a um gerenciamento eficaz e 

eficiente do SUS.  

Participaram da pesquisa 53 profissionais, sendo 22 médicos radiologistas e 

profissionais das técnicas radiológicas (PTRs) e 31 Hipnoterapeutas. Os questionários 

foram aplicados em momentos diferentes para ambos os profissionais, o 

comprometimento em responder os questionários foi de suma importância para 

elaboração do protocolo proposto na pesquisa. 

Para selecionar os profissionais Hipnoterapeutas realizou-se um levantamento 

na base de dados do Instituto Lucas Navas, onde solicitamos autorização por e-mail, 

seguida de autorização por escrito e que foi prontamente atendida pela da instituição. 

Para a coleta dos dados dos profissionais de Hipnose foi utilizado questionário 

eletrônico. 

A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2019 e, devido algumas 

instituições pesquisadas funcionam ininterruptamente, ou seja, 24 horas diárias, essa 

coleta deu-se nos três períodos, matutino, vespertino e noturno, para incluir o maior 

número possível de profissionais, obtendo o máximo de informações acerca do 

problema de pesquisa. 

O questionário utilizado para profissionais de Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem nos serviços de TC incluiu questões abertas e fechadas relativas às 

dimensões de estrutura e processo, necessárias à construção dos indicadores para 

Proteção radiológica em TC. Serão incluídas também perguntas relativas à 

caracterização geral dos estabelecimentos: recursos humanos, tipo e quantidade de 

equipamentos, especialidades oferecidas. Será obtida informações sobre as 

fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária. 

O questionário utilizado para a pesquisa com os profissionais Hipnoterapeutas 

no Estado de Macapá e demais regiões incluiu questões abertas e fechadas relativas 

às dimensões de estrutura e processo, necessárias à construção dos indicadores para 

aplicação de protocolos de Hipnose aos serviços de TC. Incluímos também questões 

relativas à caracterização geral do tempo de atuação do profissional: recursos 

humanos, possível relação para aplicação da técnica de hipnose nos serviços de TC, 

relação de sugestão de protocolos para aplicação aos serviços de TC, método a ser 
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utilizado para tal procedimento. Será obtida informações sobre o perfil das pessoas 

que podem ser hipnotizadas. 

Dividimos os profissionais em dois subgrupos: médicos radiologistas, 

Profissionais das técnicas radiológicas e os Hipnoterapeutas. Para a análise dos 

dados quantitativos utilizamos a estatística descritiva simples e os resultados foram 

organizados em um banco de dados no programa Microsoft Excel® e apresentados 

sob a forma de gráficos. 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática 

(BARDIN, 2016).  

A análise dos resultados foi realizada por meio de um software (Minitab 18.1) o 

qual permitiu a análise estatística para que fosse possível alcançar os objetivos do 

objeto de estudo. Para atingir esse propósito, foram utilizadas algumas variáveis 

obtidas das coletas de dados provenientes das fichas de entrevistas e dos formulários 

eletrônicos respondidos pelos entrevistados. 

De modo que foram elencados os principais parâmetros divididos em dois 

grupos de variáveis para a análise estatística dos dados, sendo a) variável contínua, 

b) variável categórica e c) Dummy. A fim de atender e satisfazer um modelo 

matemático que atenda a análise estatística, denominado de Método de Regressão 

Logística Binária. Nesse método, busca - se determinar na análise a correlação entre 

as variáveis independentes (X) com a variável dependente (Y) que corresponde a 

probabilidade do evento “profissionais de técnicas radiológicas aceitarem um 

protocolo de hipnose em serviços tomográficos”. 

Da mesma forma, para atender a análise estatística de regressão mencionada 

anteriormente foi elencado os seguintes parâmetros associados à percepção dos 

profissionais de hipnoterapia entrevistados. 
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Quadro 1: Profissionais de Radiologia 

Variáveis (X) Descrição 

Idade  contínua: idade dos entrevistados 

Tempo de profissão:   contínua: experiência profissional  

Sexo Dummy: feminino (1); masculino (0) 

Categoria profissional categórica: técnico (0); tecnólogo (1) e 
médico (2) 

Portaria N° 453 Dummy: sim (1); não (0) 

Aplica portaria N° 453 Dummy: sim (1); não (0) 

Orientação e cuidados em pacientes 
com claustrofobia, ansiosos e poucos 
colaborativos 

Dummy: sim (1); não (0) 

Realização de exames tomográficos 
com sedação 

Dummy: sim (1); não (0) 

Conhecimento uso da hipnose clínica 
na saúde (variável de entrada) 

Dummy: sim (1); não (0) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Quadro 2: Profissionais de Hipnoterapia 

Variáveis (X) 
Descrição 

Idade  
Contínua: idade dos entrevistados 

Tempo de profissão:   Contínua: experiência profissional  

Sexo Dummy: feminino (1); masculino (0) 

Categoria profissional Contínua :categoria profissional 

Contribuição com script hipnótico Dummy: sim (1); não (0) 

Concorda que a hipnose possa ser 
utilizada nos exames tomográficos 

Dummy: sim (1); não (0) 

Período de tempo em que o paciente 
possa ficar em estado hipnótico 

Contínua: tempo em que o paciente possa 
ficar em estado hipnótico 
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Conhecimento serviços tomográficos Dummy: sim (1); não (0) 

Melhor método de condução no 
processo de hipnose nos exames 
tomográficos  

Contínua: método de condução no 
processo de hipnose nos exames 
tomográficos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O desenvolvimento do estudo seguiu as normas de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos, e foi aprovado sob o parecer 3341587, contemplando as 

exigências da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

 
3 RESULTADOS  
 

3.1 Conhecimentos de médicos radiologistas e dos profissionais das técnicas 

radiológicas sobre uso da hipnose nos exames de TC   

 

Figura 1 – Gráfico: Questão 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

No gráfico acima verifica-se que a maioria da amostra é composta por 

profissionais entre 30 a 40 anos, totalizando 59,1% da amostra. Em seguida verifica-

se os que possuem entre 18 a 29 anos, totalizando 36,4% da amostra e por fim os 

acima de 40 anos, que corresponde a 4,5% da amostra. Este dado confirma a 

existência de um percentual maior entre os profissionais de idade entre 30 a 40 anos. 
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Figura 2 – Gráfico: Questão 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
O gráfico acima demonstra que 50,0 % dos profissionais que compõem a 

amostra são do sexo feminino e 50,0% do sexo masculino. 

 

Figura 3 – Gráfico: Questão 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

O gráfico acima demonstra que 59,1 % dos profissionais (13) que compõem a 

amostra relatam ter apenas um vínculo empregatício e 40,9% (9) afirmam possuir mais 

de um vínculo empregatício.  
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Figura 4 – Gráfico: Questão 4 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
 

O gráfico acima demonstra que 77,8 % dos profissionais que compõem a 

amostra relatam ter uma jornada de trabalho entre 08 a 10 horas diárias e 22,2% 

afirma ter uma jornada diária entre 11 a 20 horas. 

 

Figura 5 – Gráfico: Questão 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Quanto a profissão foi observada que dentre os participantes 50,0% é 

composto de técnicos em radiologia, 40,9% de tecnólogos em radiologia e 9,1% de 

médicos radiologistas.  
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Figura 6 – Gráfico: Questão 6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

O gráfico na Figura 6 acima demonstra que 40,9% exercem a profissão entre 2 

a 8 anos (A), seguido de 31,8% entre 8 a 14 anos (B) 22,7% afirmaram exercer a 

profissão até 2 anos (C) e 4,5% exercem a profissão há mais de 14 anos (D)  

 

Figura 7 – Gráfico: Questão 7 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

O gráfico da Figura 7 demonstra que 77,3% dos profissionais trabalham apenas 

com um tipo de equipamento de TC e 22,7% trabalham em mais de um equipamento 

de TC.   

A grande maioria dos profissionais de técnicas radiológicas lida com apenas 

um tipo de tomógrafo constituído por dezesseis (16) canais, envolvendo os modelos 

da Siemens (31,8%) e da GE (36,4%) correspondendo a maioria da tecnologia 

empregada nos locais pesquisados, apontado na Figura 8.  
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Figura 8 – Gráfico: Questão 8 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
O gráfico da Figura 8 demonstra um equilíbrio entre os fabricantes e a 

quantidade de canais por equipamentos, predominando 36,4% de equipamento GE – 

16 canais e 31,8% de equipamentos Siemens – 16 canais. Cabe ressaltar que há 

profissionais que trabalham em mais de um serviço de diagnósticos por imagens e 

tem equipamentos de fabricantes diferentes.  

 

Figura 9 – Gráfico: Questão 9 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
O gráfico da Figura 9 acima demonstra que 77,3% dos profissionais que 

compõem a amostra afirmam conhecer os princípios básicos de proteção radiológica 

segundo a Portaria Nº 453, de 1º de junho de 1998 (BRASIL, 1998) e 22,7% dos 

profissionais reconhecem não saber acerca do tema. 
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Figura 10 – Gráfico: Questão 10 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 10 acima demonstra que apesar 77,3% dos profissionais 

que compõem a amostra afirmam conhecer os princípios básicos de proteção 

radiológica segundo a Portaria Nº 453, de 1º de junho de 1998 conforme gráfico 

anterior, apenas 18,8% responderam corretamente, 68,8% responderam de forma 

parcial e 12,5% responderam de forma divergente quanto a Portaria Nº 453, de 1º de 

junho de 1998 (BRASIL, 1998). 

 
Figura 11 – Gráfico: Questão 11 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico na Figura 11 acima demonstra que 77,3% aplica os procedimentos 

de proteção radiológica na realização do exame de TC seguido de 22,7% que afirma 

não executa os procedimentos de proteção radiológica. 

 



64 
 
 

Figura 12 – Gráfico: Questão 12

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

 
86,4% dos profissionais afirmam executar e orientar o uso de protocolos 

específicos para exames pediátricos e 13,6% afirmam não fazer uso deste tipo de 

protocolo.   

 

Figura 13 – Gráfico: Questão 13 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

O gráfico da Figura 13 acima demonstra que 100% dos participantes afirmam 

fazer uso de acompanhantes e disponibilizam uso de equipamentos de proteção 

individual para pacientes não colaborativos.  
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Figura 14 – Gráfico: Questão 14 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 

O gráfico da Figura 14 acima demonstra que 81,8% em algum momento já 

realizou exame de TC com sedação e 18,2% nunca realizou exame de TC com 

sedação.  

 

Figura 15 – Gráfico: Questão 15 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
O gráfico da Figura 15 acima demonstra que 63,6% afirmaram conhecer qual 

órgão é responsável pela fiscalização dos serviços de radiodiagnósticos, já 36,4% 

afirmam não saber. 
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Figura 16 – Gráfico: Questão 16 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 16 acima demonstra que 61,5% reconhecem e acertaram 

qual órgão fiscalizador, já 15,4% afirma ser o CRTR e 15,4% CNEN e 7,7% afirmam 

que o CONTER são responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos de 

diagnósticos por imagens por raios x. 

 

Figura 17 – Gráfico: Questão 17 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 17 acima demonstra que 72,7% dos participantes não 

participa ou participou de algum treinamento como rege a Portaria Nº 453, de 1º de 

junho de 1998 (BRASIL, 1998) e 27,3% apenas participa ou participou deste tipo de 

treinamento.  
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Figura 18 – Gráfico: Questão 18 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 18 acima demonstra que 95,5% dos participantes 

desconhece o uso da hipnose clínica na saúde e apenas 4,5% afirma conhecer a 

aplicação da hipnose clínica à saúde.  

 

3.2 Conhecimento dos profissionais hipnoterapeutas sobre uso da hipnose nos 

exames de TC 

 

Figura 19 – Gráfico: Questão 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Figura 20 – Gráfico: Contagem que concorda que a hipnose possa ser utilizada nos exames 
tomográficos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Nos gráficos (Figura 19 e 20) acima verifica-se que a maioria da amostra é 

composta por profissionais entre 21 a 40 anos, totalizando 51,6% da amostra. Em 

seguida vem os que possuem acima de 40 anos, totalizando 45,2% da amostra e por 

fim os até 20 anos, que corresponde a 3,2% da amostra. Este dado confirma a 

existência de um percentual maior entre os profissionais hipnoterapeutas de idade 

entre 21 a 40 anos, que consideram que de forma assertiva a contagem de que 

concorda que a hipnose possa ser utilizada nos exames tomográficos, sendo indicado 

na Figura 20.  

 

Figura 21 – Gráfico: Questão 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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O gráfico da Figura 21 acima demonstra que 58,1 % dos profissionais que 

compõem a amostra são do sexo masculino e 41,9% do sexo feminino.  

 

Figura 22 – Gráfico: Questão 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

O gráfico da Figura 22 acima demonstra que 77,4 % dos profissionais que 

compõem a amostra relatam ter apenas um vínculo empregatício e 22,6% afirma 

possuir mais de um vínculo empregatício. 

 

Figura 23 – Gráfico: Questão 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 23 acima demonstra que 48,4% exercem a profissão entre 

2 a 8 anos, seguido de 38,7% entre 2 anos, 6,5% afirmaram exercer a profissão entre 

8 a 14 anos e 6,5% exercem a profissão há mais de 14 anos. 
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Figura 24 – Gráfico: Questão 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 24 acima demonstra que 87,1% afirmam conhecer em 

especial os serviços de TC e 12,9% não conhecem este tipo de serviço de diagnóstico 

por imagens em TC.  

 

Figura 25 – Gráfico: Questão 6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico da Figura 25 acima demonstra que 77,4% dos participantes afirmam 

ver possibilidade no uso da hipnose aos pacientes submetidos aos exames de TC e 

22,6% julgam que talvez seja possível essa possibilidade.  
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Figura 26 – Gráfico: Questão 7: Em caso afirmativo, por quanto tempo é possível deixar o paciente 

em transe? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

É possível observar em sua maioria das participações no gráfico da Figura 26 

que o paciente consegue ficar em transe hipnótico entre 30 minutos a uma hora 

relatam a maioria dos participantes. 

 

Figura 27 – Gráfico: Questão 8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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O gráfico acima demonstra que 83,9% dos participantes utilizava a hipnose 

tradicional para realização, seguido de 71% hipnose Ericksoniana, 19,4% Auto 

hipnose e 6,4% Dave Elman. 

 

Figura 28 – Qual o perfil das pessoas que não devem ser hipnotizadas? 

 

As que não acreditam. Ou não funciona com elas. 

Esquizofrênicas 

As que não concordam 

Pessoas com dificuldades em compreender as sugestões. 

Alcoolizadas, em estado de coma médico e crianças que não compreendam as sugestões. 

Aquelas com dificuldade de compreensão. 

Que não atendam as sugestões propostas. 

Pessoas com transtornos mentais psicóticos e epiléticos devem ser evitadas se o hipnoterapeuta 

não tiver conhecimentos avançados. 

Esquizofrênicos e psiquiátricos graves 

Pessoas alcoolizadas; Pessoas que não compreendam as sugestões. 

Nenhuma, eu acho 

Aquela que não tem interesse ou a que apresenta uma condição mental debilitante que 

impossibilita. 

Portadores de psicoses graves. 

Esquizofrênicos 

As que podem acarretar algum tipo de perigo para elas ou outras pessoas. 

Pessoas que não conseguem seguir instruções 

Pessoas que não queiram vivenciar a experiência. 

Aquelas que não queiram ser hipnotizadas. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, basta querer. 

Pessoas com distúrbios mentais 

Pessoas que não respondem a comandos. 

Aquelas que não compreendam o processo de condução e não aceite os comandos previamente 

explicados. 

Ansiosas Fóbicas 

As que não quiserem participar da experiência. 

Crianças e pessoas com deficiências que não respondem a comandos. 

Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Desde que atenda às sugestões 

Pessoas com deficiências e que não compreendam comandos e sugestões. 

Crianças que não consigam entender os comandos a serem seguidos e pessoas alcoolizadas. 
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Aquelas que estão muito ansiosas ou duvidam da hipnose 

Em crise de ansiedade 

Não colaborativas aos comandos sugeridos. 

Toda pessoa sã mentalmente pode ser hipnotizada 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

Figura 29 – Gráfico: Questão 9 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O gráfico acima demonstra que 61,3% optaram por não sugerir um script 

hipnótico enquanto 38,7% dos participantes contribuíram com suas sugestões.  

 

Figura 30 – Em caso afirmativo, descreva sua sugestão? 

 

1. Olá, bom dia / boa tarde / boa noite! Imagine um lugar bem agradável... agora visualize você 

neste lugar maravilhoso... calmo / tranquilo... relaxe e busque sentir este lugar que só você 

conhece... quando eu contar até cinco e somente quando eu falar: você vai fechar os olhos e 

ficar muito relaxado para realizar seu exame. Isso 5 - muito relaxado.4 - ainda mais relaxado - 3 - 

você está indo muito bem. 2 - Quanto mais escuta minha voz mais relaxada fica. 1 - Feche os 

olhos bem relaxado. 

Faria um pré talk, após indução, aprofundamento com Dave Elman e sugestionar a pessoa a não 

ter medo, colocar o paciente em situação de já ter feito o exame, faria o exame em transe e logo 

após emergir o paciente. 

2. Decida, exatamente, o que quer ocultar na mensagem que deseja transmitir à pessoa; utilize 

um acontecimento que seja verdade e que a pessoa possa confirmar, logo após ter sido 
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pressuposto; utilize uma frase que presume e sugere o que acontece, depois de transmitir sua 

mensagem oculta como um fato real. Ex: Consegue reparar que mesmo sem conhecer a hipnose 

conversacional por 5, 10 ou 15 anos, você reconhece que as E S T R A T É G I A S DA H I P N 

O S E são excelentes ferramentas de comunicação, e que quando as aprende você consegue 

naturalmente utilizá-las dentro de qualquer frase que você possa imaginar? Óbvio que quando 

repara isso você percebe que é um conhecimento para sempre, infinito, que pode levar para vida 

toda, qual você pode até tentar esquecer, mas quanto mais tenta, mais difícil fica, porque você 

sabe o quão bem isso pode fazer na sua vida. As E S T R A T É G I A S DA H I P N O S E são 

grudentas como uma cola, que quando se gruda na mente demora muito tempo para se 

esquecer… imagine uma cola transparente, bem grudenta, passando em cada letra das palavras 

E S T R A T É G I A S DA H I P N O S E, sendo que enquanto você estava se ocupando lendo 

cada uma das letras das palavras E S T R A T É G I A S DA H I P N O S E, em cada uma delas 

mais a cola estava sendo passada e ficando muito mais grudenta. Imagine uma cola bem 

grudenta, da cor que quiser, mas muito grudenta e sendo que, agora, ao ler essa próxima vez E 

S T R A T É G I A S DA H I P N O S E todas as letras grudentas já estão coladas na sua mente 

inconsciente, e que quanto mais você tenta esquecer, menos você consegue… imagine como é 

tentar esquecer as palavras E S T R A T É G I A S DA H I P N O S E bem grudentas? 

3. A indução do cansaço ocular: Olhe fixamente para o meu dedo.... Ele vai começar a se mover. 

Enquanto ele se move, acompanhe-o apenas com o seu olhar. Você não precisa mover a sua 

cabeça, basta acompanhá-lo ao máximo apenas com o seu olhar. Enquanto seus olhos 

acompanham o meu dedo, você vai ficando relaxado. . . com sono. . . E começa a sentir uma 

vontade irresistível de piscar. . . concentre-se na perda de foco. [. No momento exato em que o 

sujeito começar a piscar]. Seus olhos estão piscando mais e mais. . . de novo . . . mais . . . e . . . 

mais... [tentar sincronizar seus comandos de piscar com as verdadeiras piscadas. ] Cada vez 

que você pisca seus olhos, vai ficando mais difícil mantê-los abertos. Seus olhos estão fechando 

. . . e fechando. [. No momento em que as pálpebras começarem a vibrar e a visão do sujeito 

começar a ficar turva, dê um leve toque no pescoço do sujeito enquanto diz] DURMA!!! [. Se o 

sujeito demorar a piscar os olhos, não tem problema. Continue repetindo a sugestão de que, a 

qualquer momento, os olhos começarão a piscar. Por algum motivo, alguns sujeitos 

simplesmente não cansam e ficam o processo todo com os olhos piscando o mínimo possível. 

Nesses casos, basta dar o comando: ―Muito bem . . . agora, feche os olhos. . .. E utilize uma 

rotina diferente. ] 

Aplicação dos maridos aprofundados da Hipnose, colocando o paciente em Estado Esdaile. 

Inicialmente faria um breve histórico sobre hipnose colocaria o paciente em transe hipnótico 

realizaria o procedimento depois emergia o paciente do transe hipnótico. 

Colocaria o paciente em um lugar calmo e tranquilo. Explicaria o procedimento em seguida 

colocaria em transe, realizaria o processo e emergia o paciente. 
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4. Explicação a pessoa a ser hipnotizada. Indução e controle de concentração. Transe hipnótico. 

Realização do procedimento proposto. Imergir do transe. 

5. Não vejo necessidade de o paciente fazer o exame hipnotizado. Só o fato dele entrar no 

estado hipnótico e se visualizar fazendo o exame, várias vezes, já dessensibilizará o processo. 

Se for necessário, aplicar alguma técnica de tratamento para fobias, mas só as visualizações, 

que ele poderá fazer sozinho, várias vezes ao dia, já dessensibilizará. Seria uma sessão com o 

hipnoterapeuta e as visualizações sozinho, após. 

6. Depois de passar pela indução e aprofundamento, fazer a pessoa se transportar para um local 

seguro, ou treinar a pessoa para entrar em Esdaile. 

7. Orientação básica sobre hipnose. Indução rápida para realização do procedimento. Transe 

hipnótico. Emergir do transe. Orientações ao fim do procedimento. 

8. Apenas feche seus olhos. Agora, focalize sua atenção nos músculos ao redor dos seus olhos 

e relaxe-os de tal maneira que seus olhos continuem fechados. Imagine que suas pálpebras 

estão tão relaxadas e pesadas que elas permanecerão fechadas. Realmente, faça um teste para 

certificar-se, tentando, em vão, abrir os olhos. Muito bem, agora, deixe que a sensação de 

relaxamento se dirija totalmente para baixo, para os seus calcanhares. Isso. Excelente. Daqui a 

pouco eu irei levantar sua mão esquerda pelo punho. E você está tão relaxado que esta mão e 

este braço estão soltos e pesados como uma toalha molhada. Vou levantar o braço e quando eu 

o soltar ele cairá pesadamente no seu colo. Vou levantar seu braço, agora. Perfeito. Já que você 

está, fisicamente, totalmente relaxado, poderá relaxar ainda mais mentalmente. Em alguns 

instantes vou pedir para que você conte de 100 a 1, em voz alta, duplicando seu relaxamento 

mental a cada número. E no momento em que você atingir o 96, todos os números 

desaparecerão, você fará com que os números desapareçam. Assim, ao chegar no número 96, 

todos os outros números desaparecerão. Comece a contagem regressiva, em voz alta. Isso. 

Faça-os desaparecer. Desaparecer completamente. Agora. E quando eles desaparecerem, você 

duplicará mais uma vez o seu relaxamento mental, aprofundando… isso! Certo! Eles 

desapareceram? Excelente. Neste momento, imagine-se em um lugar com escadas rolantes, 

seguras e confortáveis. Por enquanto, você vai somente ouvir minhas explicações, só ouça e 

imagine. E você está fazendo tudo de maneira prazerosa e correta para servir tanto a você como 

aos outros, do jeito mais apropriado… E será muito fácil (objetivo aqui…) porque você, 

realmente, deseja e quer (objetivo aqui…). Por fim emergir o cliente do transe hipnótico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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3.3 Protocolo de hipnose clínica para exames de TC 

 

Quadro 3 - Protocolo adaptado de Hipnose clínica para realização de exames de Tomografia 
Computadorizada 

Ficha do Paciente 

Nome: 

Data de Nascimento:                                Idade: 

Acredita em Hipnose?  Sim ( )    Não (  ) 

Motivo: 

  

Dados Clínicos do paciente 

Faz uso de alguma medicação?     Sim ( ) Não (     ) Qual? 

Tem algum problema cardíaco?     Sim ( ) Não (     ) Qual? 

Tem algum problema renal?           Sim ( ) Não (     ) Qual? 

Tem diabete?                               Sim ( )    Não (  ) Tipo? 

Já fez uso de sedação?                  Sim ( ) Não (     ) Qual o motivo? 

Já fez uso de meios de contraste para exame de imagens? Sim ( )    Não (  ) 

Qual? 

Teve reação alérgica?                    Sim ( ) Não (     ) Qual o motivo? 

Já fez exame de tomografia computadorizada? Sim ( )   Não (      ) Qual região? 
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É ansioso (a)?                         Sim ( )    Não (    ) Qual o principal motivo? 

Tem algum tipo de claustrofobia?   Sim ( )     Não (     ) Qual? 

  

Recomendações técnicas do exame 

● Caso o exame seja pediátrico utilizar os protocolos de exame específico para 

pediatria. 

● Pacientes com características de ansiedade, fobia realizar protocolos de exame 

com varreduras rápidas sem perder o princípio de qualidade da imagem de acordo com 

as especificidades do equipamento. 

● Disponibilizar EPI quando se fizer necessário aos pacientes e acompanhantes. 

Script Hipnótico (executado por um profissional habilitado) 

Neste momento o Hipnoterapeuta conduz o processo de acordo com a necessidade do 

paciente. 

01 Pre-talk É simplesmente uma explicação sobre hipnose. 

02 

Contrato 
Hipnótico 

É um acordo verbal em que o hipnotista e o hipnotizador se comprometem  
com o processo. 

03 Convincers São exercícios de concentração. 

04 Seleção Essa etapa só existe na hipnose de entretenimento, feita na rua, em  
palestras ou em shows. 

05 Indução É o estado de transe hipnótico. (instantânea; rápida e progressiva ou lenta). 

06 

Aprofundamento Intensificar o estado de transe e diminuir ainda mais a atividade da mente  
consciente. 
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07 Sugestão Deixar tudo muito claro para o subconsciente, já que essa parte da mente  
é literal, ou seja, ela leva tudo ao pé da letra. 

08 Emersão Emergir, que significa vir à tona. 

  

Modelo sugerido para um contexto de exame em Tomografia Computadorizada 

Bom dia! Boa tarde! Apenas feche seus olhos. Agora, focalize sua atenção nos músculos ao redor dos 

seus olhos e relaxe-os de tal maneira que seus olhos continuem fechados. Imagine que suas pálpebras 

estão tão relaxadas e pesadas que elas permanecerão fechadas. Realmente, faça um teste para 

certificar-se, tentando, em vão, abrir os olhos. Muito bem, agora, deixe que a sensação de relaxamento 

se dirija totalmente para baixo, para os seus calcanhares. Isso. Excelente. Daqui a pouco eu irei 

levantar sua mão esquerda pelo punho. E você está tão relaxado que esta mão e este braço estão 

soltos e pesados como uma toalha molhada. Vou levantar o braço e quando eu o soltar ele cairá 

pesadamente no seu colo. Vou levantar seu braço, agora. Perfeito. Já que você está, fisicamente, 

totalmente relaxado, poderá relaxar ainda mais mentalmente. Em alguns instantes vou pedir para que 

você conte de 100 a 1, em voz alta, duplicando seu relaxamento mental a cada número. E no momento 

em que você atingir o 96, todos os números desaparecerão, você fará com que os números 

desapareçam. Assim, ao chegar no número 96, todos os outros números desaparecerão. Comece a 

contagem regressiva, em voz alta. Isso. Faça-os desaparecer. Desaparecer completamente. Agora. E 

quando eles desaparecerem, você duplicará mais uma vez o seu relaxamento mental, aprofundando… 

isso! Certo! Eles desapareceram? Excelente. Neste momento, imagine-se em um lugar com escadas 

rolantes, seguras e confortáveis. Por enquanto, você vai somente ouvir minhas explicações, só ouça 

e imagine. E você está fazendo tudo de maneira prazerosa e correta para servir tanto a você como 

aos outros, do jeito mais apropriado… E será muito fácil (a realização do exame de tomografia 

computadorizada…) porque você, realmente, deseja e quer (realizar este exame de tomografia 

computadorizada…). Só você sabe (o quanto este exame de tomografia computadorizada é importante 

para você e neste momento nada mais lhe incomoda e percebe o quanto foi rápido a realização do 

exame sem receio algum...). Por fim emergir o cliente do transe hipnótico. 

  

OBS: Cabe lembrar que a decisão a qual o script hipnótico a ser utilizado fica a critério 

do hipnoterapeuta. 

 

3.4 Análise dos resultados utilizando Regressão Logística Binária para os 

profissionais de Radiologia 

 

Existem apenas duas categorias variável dependente para a regressão 

logística. Usualmente, a ocorrência do evento de interesse é codificada como “1” e a 

ausência como “0”. Sugerindo que a codificação altera o sinal dos coeficientes, 

consequentemente, sua interpretação substantiva. É necessário entender o 
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funcionamento da regressão logística para compreender a lógica da análise de 

regressão de forma geral. 

Dessa forma a notação clássica do modelo linear apresenta-se: Y= α + βX + ε 

Y representa a variável dependente, isto é, aquilo que queremos 

entender/explicar/predizer. X representa a variável independente. O intercepto, (α), 

representa o valor de Y quando X assume valor zero. O coeficiente de regressão, (β), 

representa a variação observada em Y associada ao aumento de uma unidade em X. 

O termo estocástico, (ε), representa o fator de erro do modelo.  

De uma maneira técnica, é possível estimar se existe relação linear entre uma 

variável dependente (Y) e diferentes variáveis independentes (X). Essas variáveis 

independentes constituem os preditores contínuos (tempo de profissão, idade) e os 

categóricos (sexo, Portaria Nº 453, e aplicação da Portaria Nº 453) (BRASIL, 1998). 

Ademais, o modelo permite observar a magnitude do efeito e testar a significância 

estatística dos coeficientes (p-valor e intervalos de confiança), apresentado na Tabela 

1. 

Nível de significância do modelo de regressão de acordo com a Tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Método 

Método 

Função de Ligação Logito 

Codificação de preditores categóricos (1; 0) 

Linhas usadas 22 

 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

Tabela 2 – Informação da Resposta 

Informações da Resposta 

Variável Valor Contagem 
 

Hipn. prot 1 14 (Evento) 

  0 8   

  Total 22   

 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 
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A variável independente de resposta se refere ao desvio que é uma medida do 

grau de ajuste de um modelo estatístico comparado ao de um modelo mais completo. 

 

Tabela 3 – Tabela Deviance 

Fonte GL Desv (Aj.) 

Média 

(Aj.) 

Qui-

Quadrad

o Valor-P 

Regressão 5 7,6557 1,5311 7,66 0,176 

  tempo de profissão 1 0,8345 0,8345 0,83 0,361 

  idade 1 0,6737 0,6737 0,67 0,412 

  sexo 1 5,2597 5,2597 5,26 0,022 

  portaria N° 453 1 0,1325 0,1325 0,13 0,716 

  Aplicação N° 453 1 0,6091 0,6091 0,61 0,435 

Erro 16 21,1855 1,3241     

Total 21 28,8412   

  

    

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

P > 0,05 significa que a variável não possui significância estatística e 

consequentemente não tem influência no modelo linear para o evento. Correlação 

fraca entre o evento: tempo de profissão; idade; Portaria N° 453 e aplicação da 

Portaria N° 453. 

P < 0,05 significa que sexo é a variável independente que possui significância 

estatística para ocorrência que se ajusta no modelo de regressão logística binária. 
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Tabela 4 - Razões de Chances para Preditores Categóricos 

Nível A Nível B 

Razão de 

Chances IC de 95% 

sexo       

  1 0 15,5311 (1,0599; 227,5916) 

portaria N° 453       

  1 0 0,4777 (0,0091; 25,0111) 

Aplicação 453       

  1 0 0,3400 (0,0210; 5,5143) 

Razão de chances para o nível A em relação ao nível B 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

Razões de chances das variáveis categóricas sexo em relação a Portaria 

N° 453, de 1º de junho de 1998de ser significante positivamente no modelo é de 33 

vezes maior e de 46 vezes maior em relação a aplicação da Portaria N° 453, de 1º de 

junho de 1998 (BRASIL, 1998). 

 

Tabela 5 - Testes de Qualidade de Ajuste 

Teste GL Qui-Quadrado Valor-P 

Deviance 16 21,19 0,171 

Pearson 16 19,43 0,247 

Hosmer-Lemeshow 8 5,59 0,693 

 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

O teste de qualidade de ajuste de seus valores encontrados sendo superiores 

que o nível de significância de 0,05, o qual indica que não existe evidência o suficiente 

para concluirmos que o modelo de regressão logística binária não se ajusta aos 

nossos dados. De acordo com o teste de qualidade de ajuste, verifica-se como valor 

de p foi de 0,171, correspondendo ao comportamento do modelo de regressão dentro 

do nosso estudo. Enfim, estabelece-se como nível de significância estatística 

considerada válida para a variável sexo (p = 0,022) e a correlação forte com a 
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probabilidade do evento “aceitação para realizar protocolo de hipnose nos serviços de 

tomografia computadorizada”.  

 

3.5 Regressão Logística Binária para os profissionais Hipnoterapeutas 

 

De uma maneira técnica, é possível estimar se existe relação linear entre uma 

variável dependente (Y) e diferentes variáveis independentes (X). Essas variáveis 

independentes constituem os preditores contínuos (tempo de profissão, idade) e os 

categóricos (sexo, concorda que a hipnose possa ser realizada na tomografia, 

pessoas não realizam hipnose não colaborativas e contribuição com script hipnótico). 

Ademais, o modelo permite observar a magnitude do efeito e testar a significância 

estatística dos coeficientes (p-valor e intervalos de confiança), apresentado na Tabela 

3. 

Nível de significância do modelo de regressão de acordo com a Tabela abaixo. 

 

Tabela 6 - Método 

Método 

Função de Ligação Logito 

Codificação de preditores categóricos (1; 0) 

Linhas usadas 31 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

Tabela 7 – Informações da Resposta 

Informações da Resposta 

Variável Valor Contagem 
 

Concorda que a hipnose possa se 1 24 (Evento) 

  0 7   

  Total 31   

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 
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Tabela 8 – Tabela Deviance 

Fonte GL 

Desv 

(Aj.) 

Média 

(Aj.) Qui-Quadrado Valor-P 

  Regressão 5 4,7895 0,95790 4,79 0,442 

  tempo de profissão 1 1,9555 1,95554 1,96 0,162 

  Idade 1 0,9278 0,92779 0,93 0,335 

  pess. não realiz. hip. não cola 1 0,0252 0,02520 0,03 0,874 

  Contribuição com script  

hipnótico 

1 3,4203 3,42034 3,42 0,064 

  Sexo 1 0,2591 0,25906 0,26 0,611 

  Erro 25 28,3284 1,13314     

  Total 30 33,1179       

 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

P > 0,05 significa que a variável não tem influência no modelo linear para o 

evento. Correlação negativa entre o evento: tempo de profissão; idade; pess. não 

realiz. hip. não cola, sexo e Contribuição com script hipnótico. 

P  < 0,05 significa que a variável  contribuição com script  hipnótico é a variável 

independente que possui significância estatística para ocorrência que se ajusta no 

modelo de regressão. 

 

Tabela 9 - Razões de Chances para Preditores Categóricos 

Nível A Nível B 

Razão de 

Chances IC de 95% 

pess. não realiz. hip. não cola       

  1 0 1,1627 (0,1800; 7,5088) 

Contribuição com script hipnótico       

  1 0 8,2932 (0,6093; 112,8842) 

Sexo       

  1 0 0,6142 (0,0924; 4,0828) 

Razão de chances para o nível A em relação ao nível B 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 
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Razões de chances das variáveis categóricas que contribui com script hipnótico 

em relação a Sexo em ser significante positivamente no modelo é de 13 vezes maior 

e de 7 vezes maior em relação a pess. não realiz. hip. não cola. 

 

Tabela 10 – Testes de qualidade de ajuste 

Testes de Qualidade de Ajuste 

Teste GL Qui-Quadrado Valor-P 

Deviance 25 28,33 0,293 

Pearson 25 27,31 0,341 

Hosmer-Lemeshow 8 5,30 0,725 

Fonte: MINITAB 18.1 (2018). 

 

O teste de qualidade de ajuste de seus valores encontrados sendo superiores 

que o nível de significância de 0,05, o qual indica que não existe evidência o suficiente 

para concluirmos que o modelo de regressão logística binária não se ajusta aos 

nossos dados. De acordo com o teste de qualidade de ajuste, verifica-se como valor 

de p foi de 0,293, correspondendo ao comportamento do modelo de regressão dentro 

do nosso estudo. Nesse caso, o modelo de regressão logística mostrou que dentre as 

variáveis independentes, estabelece-se como nível de significância estatística 

considerada válida para a contribuição com script hipnótico (p = 0,06) e a correlação 

forte com a probabilidade do evento “aceitação para realizar protocolo de hipnose nos 

serviços de tomografia computadorizada”. 

 

4 DISCUSSÃO  
 

O diálogo e a mediação entre saberes são preponderantes para que seja 

possível estabelecer caminhos de investigação que garantam o melhor conhecimento. 

Com isso, o desenvolvimento de métodos e aportes teóricos mais condizentes com 

as necessidades desse campo são um caminho para poder estabelecer um diálogo 

que não resuma a complexidade dessa temática a conceitos cujo potencial explicativo 

são restritos (MALLMANN, 2014). Nas instituições pesquisadas a realidade não foi 

diferente, nas entrevistas foi possível perceber que alguns profissionais não tinham 

clareza de como se faz necessário o conhecimento prévio da legislação bem como o 
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emprego dela no cotidiano sobre proteção radiológica, o que demonstra a falta de 

treinamento.  

O fato de que o pesquisador aplicou o questionário em diferentes locais de 

serviços 22 pesquisados, que 13 possuíam só um vínculo empregatício (4 hs/dia). E 

pode se inferir que esses profissionais ao possuírem maior disponibilidade e tempo 

livre a fim de buscar novas alternativas no aperfeiçoamento e capacitação para a 

aceitação e a utilização da técnica de hipnose para os pacientes sujeitos a exames de 

TC, caso julgue necessário o emprego da hipnose clínica. Tendo em vista que a 

maioria dos serviços pesquisados (70%) não dispõem do procedimento de sedação. 

Constatou-se que pela pesquisa realizada envolvendo o perfil de profissionais, 

que a grande maioria é composta por técnicos e tecnólogos de radiologia (90,9%), 

enquanto que os médicos radiologistas (9,1%) são constituídos pela minoria nos 

centros de radiologia. Isso reflete diretamente na dificuldade em aceitar a utilização 

da técnica de hipnose clínica nos serviços de TC. 

Pelas declarações dos entrevistados deduz-se que não houve uma preparação 

prévia de alguns itens importantes durante a realização dos procedimentos de 

imagens por TC. 

Para Santos e Nacif (2009), atualmente, também é possível encontrar 

equipamentos, denominada dual slice e multislice, ou seja, multicorte, que, após um 

disparo da ampola de raios X, fornecem múltiplas imagens. Podendo possuir 2, 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256, 320 e até 640 canais. Com os devidos avanços referente a 

evolução tecnológica dos equipamentos faz-se necessário uma maior dedicação dos 

profissionais que realizam os exames de TC, pois buscar a educação continuada em 

sua profissão faz com que a otimização das boas práticas sobre proteção radiológica 

seja seguida conforme as legislações vigentes.   

De acordo com Ramalho et al. (2017), a sedação para procedimento evoluiu e 

expandiu-se nas últimas décadas, deixou de ser escopo exclusivo da anestesiologia, 

passou a ser usada rotineiramente pelas mais diversas especialidades médicas, como 

gastroenterologia, cardiologia, neurologia, radiologia, medicina de emergência e 

medicina intensiva pediátricas. Segundo Demir et al. (2012), uma variedade de 

agentes sedativos, incluindo hidrato de cloral, benzodiazepínicos, pentobarbital, 

methohexital, cetamina, tiopental e propofol, tem sido efetivamente usada por via oral, 
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retal ou parenteral para facilitar os procedimentos para exames de imagem em 

crianças. 

Especial atenção deve ser dada aos exames radiográficos realizados em 

pacientes pediátricos, uma vez que esses pacientes apresentam células com alta 

radiossensibilidade e maior expectativa de vida, o que aumenta, sobremaneira, o risco 

de ocorrência de efeitos estocásticos devidos aos exames radiológicos, em 

comparação aos exames de adultos (INTERNATIONAL COMMISSION ON 

RADIOLOGICAL PROTECTION, 1991). Percebe-se que ainda existe uma 

porcentagem pequena de profissionais que não utilizam protocolos específicos na 

execução de exames de TC em pediatria.   

Foi possível observar o quanto se faz necessário treinamentos acerca da 

legislação e proteção radiológica tendo em vista a quantidade de questionários 

preenchidos que diz saber sobre a legislação e quando solicita que cite qual órgão é 

responsável cerca de 39,5% dos pesquisados erram em suas afirmações. 

Algumas das questões observadas na aplicação dos questionários é a real 

necessidade de implantar o plano de treinamento aos profissionais de radiologia, 

visando a atual realidade dos avanços tecnológicos referente aos equipamentos 

disponíveis e o emprego correto de seus protocolos, inserir informações sobre hipnose 

clínica a estes profissionais através de palestras e divulgação auxiliaria na melhor 

condução dos exames quando se fizer necessário, dessa forma fazendo com que 

profissionais de hipnose possa auxiliar com presteza na realização dos exames 

quando pacientes optarem por não fazer o exame por meios de sedação.  

Aos profissionais de hipnose disponibilizar em momento oportuno a importância 

da aplicabilidade desta profissão no auxílio dos exames por imagens neste momento 

em especial aos de TC sem sombra de dúvidas traria uma expansão da equipe 

multidisciplinar e a possibilidade de emprego de novas técnicas aos pacientes. 

Todavia, que a mudança nos padrões e evoluções tecnológicas impacta 

diretamente em conhecimento para melhor aplicar o uso das radiações ionizantes, 

fazer uso e emprego de novas técnicas com apoio da hipnose, abre espaço para 

novas formas de pensar e analisar fatores relevantes quanto ao devido cuidado com 

o emprego das radiações ionizantes sobre a proteção radiológica.  
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5 CONCLUSÕES  
 

Durante a relação entre a amostra sexo utilizando a regressão logística binária 

foi possível obter que 75% das mulheres eram favoráveis a indicar ou recomendar a 

hipnose clínica, por sua vez 68% dos homens indicam ou recomenda a hipnose clínica 

para realização dos exames de TC. A possível tendência de a mulher ser um pouco 

mais favorável pode ter relação com o comportamento populacional ou até mesmo 

pelo tamanho da amostra no estudo. 

Seguindo com a reta de regressão logística binária onde se opta por hipnose 

ou não para a realização dos exames tomográficos 60% admite nível de significância 

para o modelo ser representativo (p > 0,05). Dessa forma não há relação entre as 

variáveis para que o profissional diga sim ou não para pergunta que se você 

recomenda o uso de hipnose clínica para os exames de TC, assim neste modelo esta 

linha de trajetória torna-se estatisticamente insignificante para o estudo. Como o 

estudo não obteve resultado significativo utilizando o modelo estatístico de regressão 

logística binária este Protocolo adaptado de Hipnose clínica para realização de 

exames de TC precisa por sua vez de prováveis modificações para melhor ser 

empregado em momento oportuno quando resultados significativos surjam com base 

em novos estudos. 

Com tudo quando leva em consideração a relação sexo vezes a probabilidade 

de o evento acontecer, as mulheres na amostra têm uma tendência um pouco maior 

comparada com o homem em aceitar essa possível utilização da hipnose clínica nos 

exames tomográficos. As demais variáveis investigadas não chegaram a ter um peso 

estatisticamente significativo pelo menos não com essa trajetória proposta da 

regressão logística binária, onde tenta-se compor parâmetros para que possa indicar 

se o questionário aplicado vai dizer sim ou não a este estudo. 

Reduzir dose e evasão dos pacientes em virtude da diminuição da necessidade 

de repetir exames em TC vem em consonância com a proteção radiológica, 

conscientizar os profissionais no uso das radiações ionizantes em pacientes adultos 

e pediátricos para realização dos exames de TC. Quanto aos riscos e malefícios desta 

forma pretende-se utilizando a hipnose clínica com o intuito futuro possa gerar 

protocolos específicos, visando garantir a qualidade nos exames atender à 

necessidade dos pacientes com dificuldades na realização do exame, bem como 
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aprofundar a pesquisa e demonstrar em momento oportuno o quanto a hipnose é 

relevante na condução dos exames de TC.  

Durante o desenvolvimento da base teórica deste estudo, apareceram 

dificuldades e problemas. Entre elas, podemos citar o número elevado de itens a 

serem preenchidos. Muitos deles podem ser eliminados.  

Este estudo permitiu o levantamento de um número importante de informações 

na utilização em sua aplicabilidade em conjunto com os profissionais de radiologia. A 

adequação para fins clínicos e de pesquisa pode torná-lo uma ferramenta muito útil 

na prática clínica e também para a realização de estudos científicos. Tendo em vista 

que não se observa na literatura ou em outras pesquisas sobre o uso de hipnose com 

o intuito de atender o perfil dos pacientes que têm dificuldade na realização dos 

exames por TC.   

Os resultados da coleta de dados no questionário aplicado aos profissionais de 

radiologia e aos profissionais de hipnose permitiram a identificação de fatores que 

podem ter aplicação em gestão administrativa, visando assim a necessidade de 

aprimoramento quanto a proteção radiológica, bem como o emprego correto por 

profissionais habilitados no uso da hipnose como método auxiliar em paciente que por 

algum motivo necessite realizar exames de TC e não sinta-se confortável para 

realização do exame e contribuir para proposições futuras na imersão de profissionais 

de hipnose no auxílio dos exames por imagens.  

O presente estudo abre um leque de possíveis novos trabalhos e utilizações 

das variáveis encontradas entre os multiprofissionais da pesquisa em hipnose clínica. 

A possibilidade de acesso rápido, fácil e fidedigno às informações proporcionará 

reflexões que levem à indicação de novas necessidades e à busca de soluções para 

as mesmas, seja com apoio dos profissionais de radiologia ou com os profissionais de 

hipnose. 

A perspectiva é que, por meio desta pesquisa, outras sejam desenvolvidas no 

sentido de propiciar estudos que possibilitem novas proposições em diagnósticos por 

imagens, proporcionando melhor análise do impacto do uso deste estudo com apoio 

de multiprofissionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Reduzir dose e evasão dos pacientes em virtude da diminuição da necessidade 

de repetir exames em TC vem em consonância com a proteção radiologia, 

conscientizar os profissionais no uso das radiações ionizantes em pacientes adultos 

e pediátricos para realização dos exames de TC quanto aos riscos e malefícios desta 

forma pretende-se utilizando a hipnose clínica com o intuito futuro de gerar protocolos 

específicos, garantir a qualidade nos exames atender à necessidade dos pacientes 

com dificuldades na realização do exame, bem como aprofundar a pesquisa e 

demonstrar em momento oportuno o quanto a hipnose é relevante na condução dos 

exames de TC. 

Este estudo, permite o levantamento de um número importante de informações 

na utilização em sua aplicabilidade em conjunto com os profissionais de radiologia. A 

adequação para fins clínicos e de pesquisa pode torná-lo uma ferramenta muito útil 

na prática clínica e também para a realização de estudos científicos, tendo em vista 

que não se observa na literatura ou em outras pesquisas o uso de hipnose com o 

intuito de atender o perfil dos pacientes que têm dificuldade na realização dos exames 

por TC.   

O teste estatístico de regressão logística binária não foi significativo, por tanto, 

este estudo ainda não é capaz de recomendar o uso de hipnose clínica para os 

exames de TC. Porém de forma exploratória neste estudo as mulheres são mais 

susceptíveis. Cerca de 75% dos hipnoterapeutas indica o uso de hipnose nos exames 

de tomografia, enquanto 25% não estão seguros em indicar, por sua vez não obteve 

hipnoterapeutas que não recomenda se que contraindiquem o uso. Então recomendo 

uma análise considerando uma amostra maior e diversificando um pouco mais as 

perguntas propostas para buscar entender melhor as vantagens e desvantagens ou o 

porquê das resistências se possível acontecerem no processo da pesquisa. Como o 

estudo não obteve resultado significativo utilizando o modelo estatístico de regressão 

logística binária este Protocolo adaptado de Hipnose clínica para realização de 

exames de TC precisa por sua vez de prováveis modificações para melhor ser 

empregado em momento oportuno quando resultados significativos surjam com base 

em novos estudos. 
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Com a utilização do estudo vislumbra-se futuramente a garantia da qualidade 

nos exames e atendimento às necessidades dos pacientes com dificuldades na 

realização dos exames, principalmente aqueles com fobia e ansiedade, utilizado em 

momento oportuno a hipnose clínica quando necessário. 

Por sua vez cabe ressaltar que durante a pesquisa foi encontrado um estudo 

na qual o uso de hipnose na ressonância magnética obteve resultado satisfatório na 

realização prática, levando a crer uma possível relevância para os exames em TC, 

segundo o autor do artigo Velloso et al. (2010) o estudo foi suspenso no hospital 

devido à ausência de demanda, bem como a incorporação do uso de hipnose nos 

convênios seja SUS ou privado, cabe ainda ressaltar que o referido estudo não 

apareceu no projeto supracitado pois a relação não qual foi empregada o uso da 

hipnose foi realizada de maneira apenas prática e não probabilística.  

A perspectiva é que, por meio desta pesquisa, outras sejam desenvolvidas no 

sentido de propiciar estudos que possibilitem novas proposições em diagnósticos por 

imagens, proporcionando melhor análise do impacto do uso deste estudo com apoio 

de multiprofissionais.  
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O projeto de pesquisa “AVALIAR O PERFIL DE PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA 

E HIPNOTERAPEUTAS PARA ADAPTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE HIPNOSE 

CLÍNICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRÁFICOS”, é desenvolvido 

mestrando em proteção radiológica ANDERSON GIACCOMO FERRARO COUTINHO 

(RG nº 2732071 – SSP/PB, CPF nº 011.995.974-73). Trata-se de uma pesquisa 

acerca de adaptar os protocolos de hipnose clínica na realização de exames de 

Tomografia Computadorizada. Linha de pesquisa Proteção Radiológica, sob 

orientação do Professor Dr. ZOTTIS,Alexandre D´Agostini4 (pesquisador responsável) 

e coorientação do Professora Msc. Sheila Cristina Cunha. Linha de pesquisa Proteção 

Radiológica. 

 

Objetivo geral: Avaliar quais são os dados mais relevantes na pesquisa para os 

subsídios principais na adaptação futura de protocolos pré-existentes de hipnose 

clínica na realização de exames de Tomografia Computadorizada.  

Público-alvo: Médicos radiologistas; Tecnólogos em Radiologia; Técnicos em 

Radiologia e Hipnoterapeutas.  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“AVALIAR O PERFIL DE PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA E 

HIPNOTERAPEUTAS PARA ADAPTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE HIPNOSE 

CLÍNICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRÁFICOS”. Neste estudo 

pretendemos adaptar os protocolos de hipnose clínica na realização de exames de 

Tomografia Computadorizada.  

Justificativa:  Conforme Velloso et al. (2010) desde o tempo dos antigos egípcios 

encontram-se relatos escritos da utilização da hipnose com finalidade terapêutica, 

para Bushong (2010), o uso da TC para fins terapêuticos e diagnósticos desde sua 

descoberta vem contribuindo para medicina e está entre as 20 maiores realizações 

científicas e técnicas do século XX em imaginologia. Dessa forma, justifica-se a 

necessidade do interesse em buscar métodos alternativos, eficientes no controle de 

exposição às radiações ionizantes aos pacientes, além disso poder atender 

futuramente através de sugestões de uso de hipnose clínica a pacientes com 

potenciais riscos de claustrofobia ou outras questões que o auxílio da hipnose possa 

contribuir. 

Direito à indenização e ressarcimento: É garantia do participante a indenização 

diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Os pesquisadores irão indenizar 

os participantes do estudo desde que o motivo da indenização seja comprovadamente 

vinculado ao estudo. Em relação ao ressarcimento que se figura na compensação 

material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando 

necessário, tais como transporte e alimentação, os gastos serão custeados pelo 

pesquisador. Garante-se o ressarcimento por despesas dos participantes, mesmo não 



100 
 
 

previstas e devidamente comprovadas que estão vinculadas a participação no 

estudo; - Garante-se o direito a indenização por danos comprovadamente 

vinculados à participação no estudo.  

Benefícios: Os benefícios são vários para o ser humano, para a comunidade são 

eles: a) Sistematizar um protocolo de hipnose clínica para utilização nos exames de 

Tomografia Computadorizada; b) Conscientizar os profissionais no uso das radiações 

ionizantes em pacientes adultos e pediátricos para realização dos exames de 

Tomografia Computadorizada e; c) Validar o protocolo de hipnose clínica adaptado 

para utilização nos exames de Tomografia Computadorizada.  

Durante o uso da ferramenta e realização do questionário os riscos são mínimos como 

cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário. A pesquisa se orientará e 

obedecerá aos cuidados éticos colocados pela Resolução no 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, considerando o respeito aos informantes participantes de todo o 

processo investigativo, observadas as condições de:  

― Consentimento esclarecido, expresso pela assinatura do presente termo, em duas 

vias, sendo uma via para o participante e outra de igual teor para o pesquisador; ― 

Garantia de confidencialidade e proteção da imagem individual e institucional. 

Salienta-se que os resultados do presente estudo poderão ser apresentados em 

encontros ou revistas científicas, no entanto será mantida a confidencialidade a 

qualquer informação relacionada à sua privacidade;  

― Respeito a valores individuais e/ou institucionais manifestos, sejam de caráter 

religioso, cultural ou moral;  

― Liberdade de recusa a participação total, o participante poderá desistir da pesquisa 

a qualquer momento, sem qualquer prejuízo;  

― Amplo acesso a qualquer informação acerca do estudo;  

― Os registros, anotações coletadas ficarão sob a guarda do mestrando e 

pesquisador Anderson Giaccomo Ferraro Coutinho. Só terá acesso aos mesmos a 

pesquisadora envolvida. 

― Garantia de ressarcimento pelo pesquisador caso ocorra despesa pelo participante 

da pesquisa no momento da pesquisa ou decorrente dela. 

― Em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, o pesquisador garante 

indenização ao participante, caso necessário e reparo, seja ele material ou imaterial 

de acordo com a legislação vigente. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – UNIFAP é um colegiado multidisciplinar e 

independente que recebe e avalia projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Possui membros das áreas da saúde, ciências exatas, sociais e humanas, que 

avaliam projetos de suas respectivas áreas de conhecimento de acordo com as 

diretrizes e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Foi criado para 

defender os interesses dos participantes em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos e científicos. 

(Resolução nº466/12 Conselho Nacional de Saúde). 
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Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do (a) Universidade 

Federal do Amapá – UNIFAP (parecer nº 3.341.587), cujo e-mail é cep@unifap.br e 

telefone é (96)4009-2804 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto 

que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação 

é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. O pesquisador tratará a 

sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os dados serão guardados em 

local seguro por cinco anos, sob responsabilidade dos pesquisadores do estudo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou 

o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) 

Sr. (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

 

Declaração de consentimento 

Eu, ____________________________________________, portador do documento 

de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo 

“AVALIAR O PERFIL DE PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA E 

HIPNOTERAPEUTAS PARA ADAPTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE HIPNOSE 

CLÍNICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRÁFICOS” de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar voluntariamente deste estudo e que me foi dada 

a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

         ________________________                                   __________________________           

            Assinatura do Participante                                  Assinatura do Pesquisador 

 

Macapá, ____ de ________________de 2019. 

 

 

 

 

Qualquer dúvida, contate: 

mailto:cep@unifap.br
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Anderson Giaccomo 
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Florianópolis/SC. 

Telefone: (096) 98144-7083 

E-mail: 

anderson.coutinho@kroton.c

om.br   

 

Dr. ZOTTIS,Alexandre 

D´Agostini (Orientador) 

Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC). 

Florianópolis/SC. 

Telefone: (048) 

999772248 

E-mail: 

       Laurete l@ifsc.edu.br 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA E 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

1 - Idade (     )  

 

2 - Sexo  M (     )     F (     )  

 

3 - Tem mais de um (1) vínculo empregatício?  

     (     ) SIM     (     ) NÃO  

     Em caso afirmativo, por quantas horas diárias? 

     _____________________________________ 

 

4 - Há quanto tempo exerce a profissão de Médico Radiologista (     ), Tecnólogo em 

Radiologia (     ) ou Técnico em Radiologia (     )? 

    (     ) Até 02 anos;  

    (     ) De 02 a 08 anos; 

    (     ) De 08 a 14 anos; 

    (     ) Mais de 14 anos. 

 

5 - Trabalha com mais de um (01) tipo de equipamento de Tomografia 

computadorizada?  

      (     ) SIM     (     ) NÃO  

Em caso afirmativo, quais fabricantes e quantidade de canais da Tomografia 

Computadorizada? 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6 – Conhece os princípios Básico de Proteção Radiológica, segunda a PORTARIA N° 

453 de 1 de junho de 1998? 

      (     ) SIM     (     ) NÃO  
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Em caso afirmativo, quais são? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Resposta: PRINCÍPIOS BÁSICOS (Não será apresentado na aplicação do 

questionário). 

a) Justificação da prática e das exposições médicas individuais.  

b) Otimização da proteção radiológica.  

c) Limitação de doses individuais.  

d) Prevenção de acidentes. 

 

7 - Aplica os procedimentos de Proteção Radiológica na realização dos exames de 

Tomografia computadorizada? 

      (     ) SIM     (     ) NÃO  

Em caso afirmativo, relate um exemplo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

8 – Durante a realização de exames de Tomografia Computadorizada em pacientes 

pediátricos EXECUTA / ORIENTA o uso dos protocolos específicos para pediatria?  

      (     ) SIM     (     ) NÃO   

 

09 - Durante a realização de exames de Tomografia Computadorizada em pacientes 

Claustrofóbicos, ansiosos ou pouco colaborativos EXECUTA / ORIENTA o uso de 

acompanhantes e disponibiliza Equipamentos de Proteção Individual na condução do 

exame? 

      (     ) SIM     (     ) NÃO  

 

10 - Durante a realização de exames de Tomografia Computadorizada já realizou 

algum exame com SEDAÇÃO?  

      (     ) SIM     (     ) NÃO 
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11 – Conhece qual órgão é responsável pela fiscalização estabelecimentos que 

empregam a utilização aos meios de raios-X diagnósticos?  

      (     ) SIM     (     ) NÃO 

 

Em caso afirmativo, qual? 

_____________________________________ 

 

Resposta:  Vigilância Sanitária (Não será apresentado na aplicação do questionário). 

 

12 – Participa ou participou de algum programa de treinamento anual, integrante do 

programa de proteção radiologia oferecido pelo serviço que trabalha previsto na 

PORTARIA Nº 453 de 1 de junho de 1998? 

        (     ) SIM     (     ) NÃO 

 

13 – Conhece o uso da Hipnose Clínica aplicada à saúde? 

        (     ) SIM     (     ) NÃO 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS 

HIPNOTERAPEUTAS 

 

1- Idade (     )  

 

2- Sexo  M (     )     F (     )  

 

3 - Tem mais de um (1) vínculo empregatício?  

 

     (     ) SIM     (     ) NÃO  

 

 Em caso afirmativo, por quantas horas diárias? 

 _____________________________________ 

 

4 - Há quanto tempo exerce a profissão Hipnoterapeuta ou Hipnologia? 

    (     ) Até 02 anos;  

    (     ) De 02 a 08 anos; 

    (     ) De 08 a 14 anos; 

    (     ) Mais de 14 anos. 

 

5 – Qual o perfil das pessoas que não devem ser hipnotizadas? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6 – Conhece os serviços de diagnósticos por Imagens em específico os exames de 

Tomografia Computadorizada? 

      (     ) SIM     (     ) NÃO  

7 – Consegue ver possibilidade de utilizar a hipnose nos pacientes submetidos aos 

exames de Tomografia Computadorizada? 

      (     ) SIM     (     ) NÃO  
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Em caso afirmativo, por quanto tempo é possível deixar o paciente em transe? 

_____________________________________ 

 

8 – Em seu ponto de vista qual seria o melhor método de condução destes 

procedimentos de hipnose empregado nos exames de Tomografia Computadorizada? 

 

      (     ) Hipnose Tradicional     (     ) Auto Hipnose     (     ) Hipnose Ericsoniana 

 

9 – Você gostaria de contribuir descrevendo um Script hipnótico de sugestões 

aplicadas aos procedimentos de hipnose aplicada aos exames de Tomografia 

Computadorizada?  

     (     ) SIM     (     ) NÃO  

 

Em caso afirmativo, descreva sua sugestão? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – ESTUDO DE CASO 

(RIBEIRO, 2017) 

 

Com o objetivo de ilustrar a possibilidade do uso da hipnoterapia como apoio 

ao tratamento de doenças, vamos analisar um estudo de caso de um cliente meu que 

tinha uma lesão tumoral e se submeteu a um tratamento com a hipnose clínica. 

Cliente R.D.N, 36 anos, com histórico de dor intensa no membro inferior 

esquerdo, que o impedia de andar sem incômodo. 

Submetido a um exame de Ressonância Nuclear Magnética (RNM), foi 

observada a presença de uma lesão tumoral associada ao nervo fibular profundo da 

perna esquerda. Além disso, uma eletroneuromiografia revelou uma lesão moderada 

nesse nervo, como mostrado a seguir. 

 

 
 

O cliente foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada da lesão e 

diagnóstico patológico. Durante a cirurgia, não foi possível a retirada completa, devido 

ao risco de paralisia completa do nervo e subsequente paralisia de alguns músculos 

da perna. 



110 
 
 

Foi feita a análise do material e diagnosticado um tumor benigno denominado 

Schwannoma, que é um tumor da bainha do nervo, conforme laudo a seguir. 

 

 
 

O cliente permaneceu com dores intensas na perna com uso contínuo de 

medicamento analgésico, sem melhora do quadro da dor. Após isso, ele foi submetido 

ao tratamento com hipnoterapia. Durante a consulta, foi observado um conflito em que 

ele se encontrava paralisado diante de várias situações em sua vida. Nessas 

situações, ele se sentia impotente e desvalorizado diante da escolha da direção e do 

caminho a seguir. 

Houve melhora significativa da dor já na primeira sessão. Na segunda sessão, 

trabalhamos mais um pouco e demos informações a ele para o controle da dor. 

O cliente evoluiu com melhora completa da dor, e após 6 meses de tratamento 

foi solicitada uma nova RNM. O resultado mostrou o desaparecimento completo da 

lesão, como visto no laudo a seguir. 
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ANEXO B – SCRIPT HIPNÓTICO 

ADAPTADO DE (LYNN; KIRSH, 2006, p. 90-95) 
 
 

Fechem os olhos, e relaxem. Calmos, em paz, de forma fácil e serena, nada 

vos disturba. Relaxados e seguros, centrados, sintam a força que está dentro de 

vocês. Libertem qualquer tensão que sintam, libertem-na em cada expiração. A vossa 

mente está mais calma e clara…os diferentes músculos relaxados…não será bom 

relaxarem mais uma vez? Vão mais profundo, de forma confortável, sintam a força 

que prevalece dentro de vocês, digam para vocês uma frase que vos suporte…ou 

imaginem uma imagem…usem-na para resolver o problema do tabagismo para 

sempre. Pensem nas várias razões que dispõem para deixar de fumar para sempre. 

Conseguem visualizar isso? Ouçam a vossa voz dizer a vós próprios, falem convosco, 

pensem em todos os benefícios em parar de fumar, melhor qualidade de vida, mais 

dinheiro, mais saúde, pensem em todas as razões, a vossa vida irá significar muito 

mais para vocês. Digam sim, sim para vós mesmos, a vossa mente inconsciente está 

agora a comunicar com a vossa mente consciente mostrando o desejo que tem em 

deixar de fumar, digam sim à vossa saúde, esperem uns minutos para se verem como 

não fumadores, imaginem essa imagem, vejam-na, sintam isso tornar-se cada vez 

mais claro para vocês, sintam a força que está dentro de vós, a vossa necessidade 

de fumar está a ser dissolvida, a desaparecer, a quebrar-se, como nuvens ao vento, 

como nuvens que desaparecem num dia em que o sol aparece a brilhar. Vocês podem 

resistir a fumar, o poder está dentro de vós. Imaginem-se agora em situações sociais, 

apercebem-se o quanto os outros estão a suportar-vos pelas vossas escolhas, 

imaginem-se que nunca mais fumarão, sintam esse respeito que terão por vós, vocês 

serão o controlo, digam isso a vocês mesmos, exercitem, preservem a vossa saúde. 

Sintam-se fortalecidos. Sintam a minha comunicação com o vosso estado de profundo 

nível de compreensão. Adaptem as vossas posições sempre que queiram estar num 

estado mais profundo de concentração… vão cada vez mais profundo consoante os 

vossos desejos, nada vos incomoda, nada vos disturba. Vocês conseguem fazer isso, 

podem tornar-se pessoas livres do tabaco, sim, aprendam a fazer isso, mais e mais. 

Mantenham a vossa mente concentrada, estão a brincar com o fogo quando pensam 

que conseguem controlar o ato de fumar. Sintam-se mais saudáveis nessa 

experiência, relaxados, calma e facilmente, a mente e o corpo atuam em conjunto, o 
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consciente e o inconsciente trabalham em conjunto para vos ajudar, como parceiros 

e protetores da vossa saúde, do vosso bem-estar, da vossa vida, da vossa respiração. 

Libertem a tensão que não desejam e permitam-se estar mais confortáveis. (LYNN; 

KIRSH, 2006, p. 90-95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 
 

ANEXO C – ESTRATÉGIAS DE INDUÇÃO E APROFUNDAMENTO DO TRANSE 

HIPNÓTICO 

(CAIRE, 2012) 
 

 

1º Momento: Preparação/Indução Sente-se e procure uma posição o mais confortável 

possível... Perceba seu corpo... Relaxe... Solte os braços, libere as pernas. Relaxe o 

pescoço... Encha lentamente os pulmões de ar... e veja uma luz branca passando por 

suas narinas e entrando em seu corpo... chegando até os pulmões... Veja seus 

pulmões inflarem... Sopre o ar pela boca. Lentamente. Veja uma fumacinha saindo... 

Levando embora qualquer tensão, desconforto, preocupação... Sinta o peso do seu 

corpo sobre a poltrona... Sinta o cansaço do seu corpo... Relaxe. Sinta-se leve. Encha 

mais uma vez os pulmões de ar... Vagarosamente... Solte, mais uma vez, o ar pela 

boca. Perceba o peso de seu corpo... o cansaço... o peso leve de seu corpo... Sinta 

seu corpo ficando leve, leve, leve... flutuando... E nesta leveza você só ouve a minha 

voz, e o som da música... calma e agradável... Segura. Encha mais uma vez os 

pulmões de ar... Libere o pensamento... Pensamento é gaivota! Passa. Você fica. 

Você é. Nada pode afetar a sua alegria na vida... porque pensamento é gaivota... 

passa... O movimento é a grande constante... Seu coração bate no perfeito ritmo 

circadiano. Sua pressão arterial se mantém na justa medida a fim de que você possa 

descansar. Descanse. Sua respiração abdominal está cada vez mais plena. Sinta o 

sangue dentro de seu corpo... O calor vital dentro de você... A saúde. O sangue 

circulando e levando calor, energia, vida, saúde e harmonia desde a pontinha de seu 

dedão até a ponta do fio de cabelo mais distante... Veja a unha de seu dedão corar. 

Você sente-se ainda mais relaxado e com uma agradável vontade de adormecer para 

uma noite de sono aconchegante e revigorante. Uma noite na qual você poderá sonhar 

e tornar realidade seus desejos mais profundos... Permita-se.  

2º Momento: Aprofundamento do Transe Você pode dormir... É isso o que você quer, 

não é? Durma pesado... profundamente. Mas a todo o tempo continuará escutando a 

minha voz e o som da música ao fundo... seguro... em harmonia... Durma!... Durma 

profundamente!... Descanse... Durma. Agora você se encontra em um belo campo. 

Veja! Aprecie... Sinta a brisa fresca da manhã... Sinta o sol morno do amanhecer..., 

como que te abraçando... Trazendo uma agradável sensação de carinho, 

pertencimento, segurança... Pise o orvalho fresco do amanhecer. O céu está azul... 
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Neste enorme campo há muitas árvores... árvores altas, árvores baixas, árvores com 

folhas muito verdes, árvores com folhas mais secas... árvores com folhas 

amareladas... mas cada uma guarda a sua beleza. Observe! Perceba... Ouça o som 

dos pássaros... Neste enorme campo você também pode ver uma clareira... uma 

clareira rodeada de flores raras e muito belas... Sinta seu perfume. Assim é feita a 

vida. Feita de estações, de momentos... Há momentos para plantar. Momentos para 

colher... Momentos de espera. Mas cada um tem a sua beleza... Sinta a tranquilidade 

e a harmonia. E você dorme cada vez mais pesado; mais profundo...; não é? Indo 

cada vez mais de encontro aos seus desejos mais íntimos, mais inconscientes... Neste 

campo você ouve um som de água... caminhe... caminhe em direção ao som de 

água... Pode ser um rio, um mar, um riacho, uma fonte... Vá em direção ao som 

agradável e calmante da água. Lá você encontra uma escada; uma escada em espiral 

que desce; uma escada em espiral com degraus de mármore branco; é uma escada 

curta... em espiral... que desce... São apenas cinco degraus de mármore branco, 

muito branco... É uma escada fácil de descer...em espiral... E a cada degrau que você 

desce, você dorme mais profundo, mais pesado... seu estágio de sonho fica cada vez 

mais profundo e pleno... Mas você sempre continuará ouvindo a minha voz, e só a 

minha voz. Desça o primeiro degrau da escada em espiral que desce, e o degrau de 

mármore branco se acende com a luz laranja... Sinta a vitalidade desta cor... de um 

brilho jamais visto por você... Demore-se quanto quiser neste degrau... e rejuvenesça. 

Desça agora o degrau do número dois da escada em espiral que desce... É uma 

escada curta... Permita-se... Aceite de bom grado o que as sensações e os sonhos te 

trazem... Você pode se assim o desejar. São apenas cinco degraus... e quando você 

chegar ao degrau de número cinco você estará sonhando profundamente com a 

realização de seus desejos mais profundos e inconscientes de paz, harmonia, alegria, 

saúde, juventude, tranquilidade... Mas apenas quando eu falar o número cinco. Este 

degrau de número dois se acende com a luz amarela. É como se um holofote te 

iluminasse... Desça o terceiro degrau de mármore muito branco..., da escada em 

espiral que desce... Este se ilumina com a luz azul... o azul da paz, da confiança, da 

certeza da realização... Um azul jamais visto igual... Aprecie... Sinta... Descanse... 

Durma... Desça agora o degrau de número quatro; sabendo que tão logo você pisar o 

degrau de número cinco você se encontrará deitado confortável e aconchegante numa 
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praia, ou sobre uma nuvem... macia... Mas apenas quando eu falar o número cinco. 

O degrau de número quatro se acende e se ilumina com a sua cor preferida, que se 

espalha por todo o seu ser... E você se sente livre... como se flutuasse sobre uma 

nuvem... em uma nuvem muito macia... segura, e lá do alto você pode apreciar a terra, 

a sua vida... e você dorme ainda mais...descansa... Você agora olha para baixo, para 

o último degrau da escada de mármore branco da escada em espiral que desce... Pise 

o degrau de número cinco. 
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ANEXO D – MITOS ASSOCIADOS À HIPNOSE 

(CAPAFONS et al., 2008) 

 

1º Mito: A hipnose não pertence ao campo da psicologia científica. Os que a praticam 

costumam ser charlatães, curandeiros, ou homens do espetáculo. As pessoas que 

apresentam melhorias com ela são crédulos, ignorantes ou “dependentes”.   

2º Mito: A hipnose pode deixar a pessoa presa a um transe, de forma que, ao não 

poder sair do estado hipnótico ficaria presa à sua volição ou se desenvolveria uma 

demência.   

3º Mito: A hipnose pode explicitar ou agravar as psicopatologias latentes da pessoa. 

Inclusivamente pode desenvolver alterações psíquicas nos indivíduos sãos. Os 

indivíduos com problemas psicopatológicos poderão piorar com a hipnose.   

4º Mito: A hipnose provoca um estado similar ao do sono, nele as pessoas mostram 

umas características especiais. Se não alcançarem essas características, a pessoa 

não está hipnotizada. Só se pode estar nessa condição especial se se recebe um 

método de indução hipnótica.   

5º Mito: A hipnose elimina e anula o controle voluntário da pessoa. Esta torna-se um 

autómato nas mãos do hipnotizador, pelo que pode cometer atos ilícitos, antissociais, 

imorais ou que levam ao ridículo social.   

6º Mito: A hipnose provoca reações não usuais, excepcionais e quase mágicas nas 

pessoas.   

7º Mito: A hipnose é uma terapia muito rápida e eficaz, que não exige nenhum esforço 

por parte do paciente para mudar os seus comportamentos. 
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ANEXO E – E-MAIL  
Dr. Luiz Velloso esclarecendo dúvidas sobre Hipnose para controle de claustrofobia 

em exames de ressonância magnética 
(COUTINHO, 2018) 
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ANEXO F – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO 

SERES HUMANOS (CEP) 
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