
Guia para profissionais da Radiologia 
com técnicas e princípios básicos para

proteção radiológica. 

 TÉCNICAS RADIOLÓGICAS
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Eis aqui “O novo!”,  trazido para uma nova gestão, mais uma peça para compor a trilogia
da Educação Continuada do CRTR-08: a revista I-radiar, o Caderno de Questões e, desta
vez, a Cartografia de Técnicas Radiológicas: uma concepção de leitura inteiramente
estilizada com recursos de comunicação visual na organização dos conteúdos. 

A arte nas técnicas apresentadas com todo seu conjunto de normas, procedimentos
estrategicamente modelados de forma artística.

Este é mais um recurso idealizado e concebido com exclusividade para os profissionais
da Radiologia. Uma ferramenta de extrema utilidade para compor o processo de
formação e reformulação das atividades e técnicas radiológicas.

DO PRESIDENTE
PALAVRA

cartografia   |   edição 1   |   setembro 2022

Diretor-presidente do CRTR-08 
ALEXANDRO ALVES 
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JUSTIFICATIVA

A detecção da radiação envolve os mais diversos setores da
Ciência e da Tecnologia. A Engenharia Nuclear, através do uso
de radioisótopos, abastece setores da Medicina, da Indústria e
da Agricultura, certamente os campos mais recorrentes. No
entanto, a Medicina é a maior parte de interesse na produção
deste material. Visa-se aqui, em particular, todos os aspectos,
envolvendo a proteção quanto ao uso da radiação ionizante. 

De maneira didática e objetiva, buscamos abarcar, nesta
cartografia, os cuidados essenciais quanto ao uso da radiação
ionizante no âmbito clínico-médico. A concepção do termo
cartografia, aqui adaptado, traz um conjunto de técnicas
voltadas para o estudo da Radiologia, bem como a perspectiva
de configuração dos ambientes de forma adequada e segura,
em alusão à ideia de mapas nos estudos geográficos.

Para quê, para quem...
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Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, num
experimento envolvendo o fenômeno da luminescência,
produzida por raios catódicos em um tubo de Crookes,
percebeu o poder de penetração em alguns meios materiais. 

A partir da emissão de raios desconhecidos, classificando-os
de raios X, o caractere X foi escolhido por Röntgen em alusão
à uma incógnita. Esse algo desconhecido estaria associado à
natureza da luz. 

Tal pesquisa lhe rendeu o primeiro prêmio Nobel de
Física em 1901, bem como um longo desdobramento de
uma descoberta revolucionária.

Fonte: http://blog.brasilacademico.com/

Eu não achei, 
eu pesquisei.

Röntgen

DESCOBERTA, DESCRIÇÃO, PRODUÇÃO



-
RADIAÇÃO EMITIDA

Os parâmetros de kV e mAs são grandezas essências no processo de produção da imagem.

Interação de um elétron com os átomos

energia emitida

átomos do alvo

PRODUÇÃO DE RAIOS X

Acelera os elétrons
em direção ao alvo.

kV

-
ALVO

-
FILME

AMPOLA

+

Densidade do fluxo de
radiação durante certo
intervalo de tempo.  

mAs

FEIXE DE ELÉTRONS

.
.

.

.

elétron

desvio

A descrição da produção dos raios X envolve
aspectos teóricos, a começar pelo efeito
termiônico ocorrido no filamento, localizado no
polo negativo da ampola que induz o
bombardeio de elétrons, direcionado ao polo
positivo (anodo), com energia elevada, devido à
existência de um campo elétrico no interior de
um tubo de baixa pressão. 
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O exame: sua importância e a evolução das técnicas

FREAMENTO
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Para uma gestão da proteção radiológica efetiva, são requisitos importantes:
informatização dos processos de proteção radiológica, atendimento às normas
preconizadas na legislação, realização de planejamento de ações, capacitações e
atualizações permanentes para equipe multiprofissional, criação de metas e apresentação
contínua de resultados. Esses aspectos permitem que os serviços de Radiologia
desenvolvam uma cultura de qualidade. Uma perspectiva holística e focada na saúde é
fundamental, pois a maioria dos desafios de gestão começa com uma relação de
profissionalismo com o meio ambiente e a tecnologia. 
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A proteção radiológica relaciona-se diretamente com uma série de fatores que se
comunicam entre si, e levam em consideração todas as práticas preventivas, educativas e
de correção que fazem parte do contexto dos serviços de radiodiagnóstico e terapia. Um
dos princípios da proteção radiológica é que ela seja econômica e eficaz, porém, nem
sempre isso ocorre na prática. Quando os esforços são subdimensionados, a escassez de
medidas preventivas adequadas pode levar a ações remediadoras com graves
consequências, as quais podem variar de perdas financeiras a danos na saúde dos
envolvidos. Por outro lado, o superdimensionamento dos esforços, ainda que por excesso
de zelo, pode ser desnecessariamente oneroso e não justificado. 

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA



O desenho de área da segurança começa a partir da concepção do espaço arquitetônico e
alcança os elementos estruturais, como blindagem prevista, fluxo de pessoas e de serviços
setorizados estrategicamente. Todo o detalhamento técnico da infraestrutura das unidades
encontra-se num documento bem elaborado em uma ferramenta de consulta online: o
Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SOMASUS), que
trata da Arquitetura e Engenharia em Saúde. 
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ESPAÇOS ARQUITETÔNICOS

Aparelho de raio x com estativa fixa

Aparelho de densitometria óssea

Aparelho de raio x telecomandado

Acesse aqui ao QR Code do SOMASUS



A concepção do espaço das unidades requer um
estudo detalhado, sobretudo, como forma de
segurança. A começar pelo dimensionamento dos
elementos estruturais dotados de blindagem, a
delimitação de áreas para fluxo de pacientes e
serviços. (Figuras 1, 2 e 3)

(Figura 2)
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Barreiras de proteção...

PREPARO PROCEDIMENTO FINALIZAÇÃO

ARQUITETURA DO ESPAÇO

AMBIENTAÇÃO FUNCIONAL

(Figura 1)

(Figura 3)Créditos da imagem: Lucas Santa Rosa de Oliveira Nogueira
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CRONOLOGIA DA LEGISLAÇÃO
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Ao longo dos anos e às custas de alguns marcos, em particular o
acidente com o césio-137, as normativas da proteção radiológica, no
âmbito nacional, criaram e recriaram padrões que configuram, hoje,
condições precípuas para o uso seguro das radiações ionizantes.

Abaixo, seguem algumas normas resumidamente esquematizadas
em linha temporal de atualização:

Da necessidade de alterações nas normas...



Artigo 72 – Que restringe a produção de imagens de exames radiológicos com
uso de filme ou escaner, fotografia ou qualquer forma não específica para laudos
ou diagnósticos.

Artigo 82 – Restrição do processamento manual de filmes radiográficos, com
exceção na Odontologia. 

Artigo 49 – Delimitação nos níveis anuais de equivalente de dose. 

Artigo 66 – Instruções do uso de dosímetros.

Artigo 72 – Que restringe a produção de imagens de exames
radiológicos com uso de filme ou escaner, fotografia ou qualquer
forma não específica para laudos ou diagnósticos.

Artigo 82 – Restrição do processamento manual de filmes
radiográficos, com exceção na Odontologia. 
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Artigo 15 – Implementação de programa de educação permanente para
treinamento, envolvendo teoria e prática, seja pela adoção de novas
técnicas ou de novos integrantes na equipe. 

QUALIDADE

SEGURANÇA

CAPACITAÇÃO

1 1

Nesta seção, apresentamos separadamente artigos que tratam das temáticas: Qualidade, Segurança e
Capacitação - RDC 611.



USO E COMPETÊNCIA
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CUIDADOS ESSENCIAIS
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O controle do material nuclear existente no Brasil é de responsabilidade da CNEN (Comissão
Nacional de Energia Nuclear). 

A área de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN visa à segurança dos trabalhadores que
lidam com radiações ionizantes, da população em geral e do meio ambiente; ao licenciamento de
instalações nucleares e radioativas, a denúncias e emergências, envolvendo fontes de radiações
ionizantes; ao desenvolvimento de estudos e à prestação de serviços em metrologia das
radiações ionizantes.



USO E ARMAZENAMENTO DE EPI'S 

Os EPIs devem ser armazenados em local com temperatura e umidade normais.
Para acomodar aventais, cabides e suportes apropriados devem ser usados.
O avental não deve ser dobrado. 
Mantenha o avental longe de superaquecimento.

Novas manchas ou marcas no tecido podem ser removidas com um pano macio, água morna e
detergente neutro. No caso de manchas antigas e secas, aplique uma solução de água morna
e sabão neutro na superfície, o suficiente para cobrir toda a mancha, e deixe agir por pelo
menos uma hora. Depois disso, limpe-o com um pano macio. 
Para limpar o avental, use álcool 70%.
Não lave os aventais em lavanderias hospitalares, pois a borracha não é resistente ao calor. 

A vida útil do avental é estimada em 2 anos, mas isso depende do seu uso, sua segurança e
proteção podem variar. Portanto, é importante realizar testes de integridade com a
frequência determinada por lei. 
Ao final da vida útil do produto, não o jogue no lixo. Consulte as regulamentações locais para
métodos de descarte.

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é projetado para proteger os trabalhadores da
radiação secundária e não da fonte primária de radiação. Os EPI's incluem aventais, luvas, óculos
de proteção e outros protetores de contato, usados   para proteger pacientes, pessoal licenciado
ou profissionais da exposição. Para seu melhor aproveitamento, alguns cuidados devem ser
tomados, entre eles:

Segurança 

Limpeza e desinfecção

Vida útil
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SEMPRE

Compreender e aplicar os três parâmetros
fundamentais de radioproteção: tempo,
distância e blindagem.
Colimar para a menor área do campo
apropriada para o exame.
Praticar o princípio de ALARA (As Low
As Reasonably Achievable), ou seja,
manter as doses “tão baixas quanto
razoavelmente possível”.
Usar vestuário protetor quando não
estiver atrás de uma barreira protetora.
Sempre utilizar um monitor de radiação
ocupacional e posicioná-lo fora do
colarinho do avental de proteção.
A contenção do paciente, quando
necessária, deve acontecer mediante a 
 utilização do avental plumbífero e, se
possível, usar luvas protetoras.
Utilizar blindagem para as gônadas
sobre todas as pessoas em idade fértil,
quando essa utilização não interferir
na geração da imagem.

NUNCA

Não permitir que a familiaridade resulte
em falsa segurança.
Nunca realizar uma exposição sem
justificativa.
Nunca permitir que pessoas não
capacitadas operem os equipamentos
emissores de radiação.
Nunca usar doses desnecessárias para
os procedimentos.
Nunca permanecer no  percurso do feixe
primário.
A contenção do paciente, quando
necessária, não deve ser feita pelo
profissional da Radiologia. 
Evitar, especialmente durante o primeiro
trimestre, exames da pelve e abdome
inferior de paciente gestante.  
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BOAS PRÁTICAS

Logística, técnicas, parâmetros e a prática operacional  
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VOCABULÁRIO VISUAL

(Anexo 1)

(Anexo 2)

Aqui, de maneira didático-ilustrativa, apresentamos conceitos frequentes da Física
na Radiologia.



(Anexo 3)
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(Anexo 4)
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