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Resumo: A descoberta dos raios X (RX) foi um grande feito para humanidade, principalmente para comunidade 

médica. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), os exames de RX, realizados com aparelhos móveis, agregam 

imenso valor ao diagnóstico de pacientes internados que não têm a opção de realizá-los fora do leito. 

Acompanhando a tecnologia e suas benfeitorias, surgiram fatalidades do mau uso das radiações ionizantes, que na 

sua maioria, se deram pela falta de conhecimento dos efeitos biológicos causados por elas, o que resulta em temor 

entre os profissionais e muitas vezes impede um trabalho rápido e eficaz por parte dos profissionais das técnicas 

radiológicas. A pesquisa trata-se de uma revisão sistemática da literatura e justifica-se pela escassez de materiais que 

reflitam sobre a proteção radiológica em UTIs. Para este estudo foram consultados a Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Pubmed, foram indexados termos proteção radiológica e unidades de terapia intensiva, na busca em 

português e em inglês foram utilizados os termos radiological protection e intensive care unit. O estudo tem como 

objetivo informar os profissionais das UTIs sobre os principais aspectos que se referem a exames de raios X em 

leitos, as normas de proteção radiológica e equipamentos de proteção individual, evitando assim possíveis danos 

biológicos à saúde desse trabalhador, abordando itens presentes em normas e legislações acerca da radiação X, 

enfatizando a proteção dos profissionais das áreas de terapia intensiva. Percebe-se, por fim, que poucas pesquisas 

são realizadas no contexto de proteção radiológica dos trabalhadores de UTI’s e este é um local que recebe 

equipamentos de RX diariamente, merecendo maior atenção no sentido de proteger o trabalhador. 

 

 

ABSTRACT: The discovery of X-ray was a great achievement for humanity, especially for the medical community. 

In Intensive Care Units (ICUs), the RX tests, performed with mobile devices, add immense value to the diagnosis of 

inpatients who do not have the option to carry them out of bed. Following the technology and its improvements, 

fatalities arose from misuse of ionizing radiation, which mostly gave up for lack of knowledge of the biological 

effects caused by them, which leads to fear among professionals and often prevents a quick job and effectively by 
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professionals of radiological techniques. The research it is a systematic review of the literature and justified by the 

scarcity of materials that reflect on the radiological protection in ICUs. For this study we found the Virtual Health 

Library (VHL) and Pubmed were indexed terms radiological protection and intensive care units, the search in 

Portuguese and English terms were used radiological protection and intensive care unit. The study aims to inform 

professionals of ICUs on the main aspects that  refer to X-rays in hospital beds, the standards of radiological 

protection and personal protective equipment, thus avoiding possible damage to the biological health of workers, 

addressing subjects in rules and laws about the X radiation, emphasizing the protection of professionals in intensive 

care. It is clear, finally, that little research is conducted in the context of radiological protection of workers ICU's 

and this is a place that receives daily RX equipment, deserving more attention to protect the worker. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Desde a descoberta dos raios-X, por Wilhelm Conrad Röentgen, a tecnologia radiológica 

e o diagnóstico por imagem cresce e instiga cientistas e comunidade em geral. As primeiras 

radiografias surgiram a partir de experimentos no laboratório de física da universidade de 

Würzsburg, na Alemanha, onde Röentgen trabalhava, em 8 de novembro de 1895.  

 As investigações iniciais foram extremamente rigorosas, e ele foi capaz de relatar seus 

resultados experimentais para comunidade científica antes do final de 1895 e publicou a primeira 

imagem de raios-X médica, no início de 1896, ao radiografar a mão de sua esposa. Por este 

trabalho, em 1901, o pesquisador recebeu o primeiro Prêmio Nobel de Física (BUSHONG, 

2010). 

 Acompanhando a tecnologia e suas benfeitorias, também surgiram fatalidades pelo uso 

das radiações. Após observação de danos biológicos
1
, decorrentes do uso desenfreado e da falta 

de conhecimento das radiações, surgiram normas que visam a proteção do ser humano e do meio 

ambiente.   

 Setores hospitalares como UTIs adulta e pediátrica, recebem equipamentos móveis de 

raios-X diariamente e muitas vezes seus operadores e profissionais do setor não conhecem as 

normas de proteção radiológica. Isto causa temor na maioria dos profissionais que aí trabalham e, 

frequentemente, não prestam assistência aos profissionais das técnicas radiológicas para 

realização de um exame com eficácia e rapidez. Na perspectiva desse artigo, pretende-se 

contribuir com os trabalhadores das áreas de terapia intensiva, esclarecendo alguns pontos 

referentes a proteção radiológica, ou seja, como fazer a correta proteção contra radiação no local 

onde é imprescindível a ocorrência de exames de RX nos leitos dos pacientes internados. 

Inicialmente, apresenta-se a importância de expor com clareza o método científico do qual 

                                                           

1
 Danos biológicos, referem-se aos efeitos das radiações nos seres humanos, estes podem ocorrer de forma  

determinística ou estocástica,  o primeiro causado por altas doses de radiações, tem como conseqüências a catarata, 

radiodermites e fadiga e naúseas, entre outros sintomas. O segundo, acontece com o acúmulo de pequenas doses a 

longo prazo e pode acarretar, entre outras intercorrências,  câncer, sendo que os tecidos mais sensíveis à radiação são 

os gonadais, mamário,  da medula óssea e linfático. 



partem os pesquisadores; posteriormente sinaliza as formas de construção do desenho 

metodológico e a escolha dos procedimentos que permitem realizar uma revisão do histórico das 

radiações e segue abordando a exposição da proteção radiológica com enfoque nas unidades de 

terapia intensiva. Por fim, tece algumas considerações e lista as referências bibliográficas. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

  

 A pesquisa trata de uma revisão sitemática e justifica-se pela escassez de materiais que 

reflitam sobre a proteção radiológica em UTIs. Para este estudo foram consultados a Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Pubmed, foram indexados os seguintes termos em português: 

proteção radiológica e unidades de terapia intensiva. Na busca em inglês foram utilizados os 

termos: radiological protection e intensive care unit. Além destes, foram utilizados livros 

impressos que relatam temas específicos da área de radiologia e proteção radiológica. 

A seleção das publicações foi realizada fazendo-se a leitura completa dos resumos dos 13 

artigos encontrados, a fim de verificar a relação com o tema a ser pesquisado. Assim sendo, 

foram selecionados 5 artigos, complementados por 2 livros-texto e 2 publicações oficiais que 

contribuíram para um relato sobre proteção radiológica e unidades de terapia intensiva, 

compondo as fontes documentais do processo de análise. 

  

HISTÓRICO DAS RADIAÇÕES  

 

Os raios-X, desde sua descoberta, não pararam de causas furor nos pesquisadores e foram 

citados inúmeras vezes em estudos. As primeiras radiografias na área clínica foram feitas em 

Birmingham (Inglaterra), em 1896. Além do estudo dos ossos, a localização de corpos estranhos 

introduzidos era outro feito assombroso, facilitando as cirurgias de retirada dos mesmos. No 

Brasil, Álvaro Alvim, em 1897, foi o primeiro a radiografar um caso de bebês xifópagas
2
, 

identificando os órgãos de cada uma delas (LIMA, 2008). 

Seguindo a ordem cronológica dos fatos, após a descoberta dos raios-X foi desenvolvido 

um equipamento para fazer as aquisições de imagens, chamado equipamento de RX 

convencional. Anos mais tarde, na década de 1970 e nos anos subsequentes, surgiram 

equipamentos extremamente sofisticados como a Tomografia Computadorizada (TC), a 

Mamografia, a Densitometria Óssea (DO), todos utilizando radiação ionizante
3
 para obter 

imagens de alta qualidade e oferecer um diagnóstico preciso.  

                                                           

2
 Xifópagas, no texto,  refere-se as bebês Rosalina e Maria,  nascidas  unidas pelo corpo. 

3
 Radiação ionizante é qualquer tipo de energia capaz de ionizar a matéria, o raio-X é um exemplo disso e, radiações 

ionizantes podem causar danos aos seres humanos. 



A imagem por ressonância magnética(IRM), mesmo não utilizando radiação, tornou-se 

uma modalidade aceita na década de 1980 e, agora, a magnetoencefalografia(MEG) está sendo 

cada vez mais investigada. (BUSHONG, 2010). 

 Acompanhando a tecnologia e suas benfeitorias, também surgiram fatalidades do mau 

uso das radiações ionizantes, que, na sua maioria se deram pelo emprego desordenado e a falta 

de conhecimento dos efeitos biológicos causados por elas. Segundo Bushong, a primeira 

fatalidade por raios-X nos Estados Unidos ocorreu em 1904. Infelizmente, as lesões por radiação 

foram bastante frequentes nos primeiros anos. Médicos e pacientes sofreram devido a 

necessidade de um longo tempo de exposição para obtenção de uma radiografia aceitável.  

 

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: 

  

 Sucessivamente após a observação dos danos causados pelas radiações, surgiram inúmeras 

medidas visando proteger a  saúde dos profissionais atuantes na área. 

 O primeiro congresso mundial de radiologia aconteceu em Londres, em 1925. Em 1928, em 

Estocolmo, se estabeleceu a ICRP (International Comission on Radiological Protection) e o ICRU 

(International Committee on Radiation Units and Measurements). Logo após em 1929, foi fundada 

no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Radiologia, cujos membros aprovaram da Lei 1234, 

que trata dos perigos do trabalho com radiação (LIMA, 2008). Em 1 de julho de 1998, no Brasil, a 

Portaria 453 do Ministério da Saúde (MS) e Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS), aprova o 

Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico. Em agosto de 2002, houve a primeira conferência 

internacional dedicada exclusivamente à proteção radiológica ocupacional, cujo mote central foi 

“protegendo o trabalhador das exposições à radiação ionizante” e que ocorreu na sede da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), na cidade de Genebra – Suíça ( FLÔR, 2009). 

 Considerando estes fatos, fica evidente a importância do conhecimento da proteção 

radiológica e dos equipamentos de proteção individual - EPI para profissionais das unidades de 

terapia intensiva e das técnicas radiológicas. Isso evita transtornos e facilita a 

interdisciplinaridade nas UTIs. Os EPIs são acessórios que possuem intuito de barrar a radiação, 

em qualquer setor de radiodiagnóstico que o operador do equipamento ou acompanhante do 

paciente fiquem expostos, incluindo UTIs, quando se realizam exames de RX no leito. Os 

pacientes também deve receber proteção em áreas que não desejam ser analisadas, sempre que 

possível.  Exemplos de EPIs utilizados para esse fins são: vestimentas protetoras como coletes e 

aventais de chumbo(Pb), protetor de gônadas e tireóide, luvas e óculos plumbíferos. Além dos 

EPI’s, o operador do equipamento deve utilizar um dosímetro individual, dispositivo usado junto 

a partes do seu corpo, de acordo com regras específicas da portaria 453 de 1988, com o objetivo 

de avaliar as doses acumuladas em um dado período.  

 No contexto desta pesquisa, são abordados itens presentes em normas e legislações 

acerca da radiação X, com a intenção de enfatizar a proteção dos profissionais das áreas de 



terapia intensiva e dos operadores de equipamentos móveis de RX. Os pacientes são poucos 

citados já que os limites de doses não se aplicam às exposições médicas. 

 Segundo a portaria 453, de 1988, durante a realização de procedimentos radiológicos, 

somente o paciente a ser examinado e a equipe necessária ao procedimento podem permanecer 

na sala de RX. Todos profissionais na sala devem posicionar-se de tal forma que nenhuma parte 

do corpo, incluindo extremidades, seja atingida pelo feixe primário sem estar protegida por 0,5 

mm equivalente de chumbo e proteger-se da radiação espalhada por vestimenta ou barreiras 

protetoras com atenuação não inferior a 0,25 mm equivalentes de chumbo. 

 A Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN enfatiza a filosofia ALARA,  “As Low 

As Reasonably Achievable”, que traduzida livremente significa tão baixa quanto razoavelmente 

exequível, ou seja , a dose de radiação utilizada para qualquer exame de radiodiagnóstico, em 

qualquer setor que seja aplicada, deve ser tão baixa quanto possível, sem interferir na qualidade da 

imagem. 

 Locais como UTIs, geralmente estão desprovidos da proteção radiológica indicada pela 

Portaria 453 de 1998, já que estes setores não são planejados como de radiodiagnóstico e sim 

como de tratamento e cuidados intensivos, visando atenção especial aos pacientes. 

As unidades de terapias intensivas, unidades de internações, centros cirúrgicos, unidades 

coronarianas, entre outras, convivem frequentemente com exposições à radiação ionizante 

proveniente dos equipamentos radiológicos portáteis. Esses equipamentos são utilizados para 

realizar os exames de raios - X no leito quando da impossibilidade do usuário ser transferido para 

uma instalação com equipamento fixo (FLÔR, 2006). 

Segundo a portaria 453 de 1998, item 4.27: 

 

a realização de exames radiológicos com equipamentos 

móveis em leitos hospitalares ou ambientes coletivos de 

internação, tais como unidades de tratamento intensivo e 

berçários, somente será permitida quando for inexequível ou 

clinicamente inaceitável transferir o paciente para uma 

instalação com equipamento fixo. Neste caso, segundo item 

4.26 desta Portaria, deve também ser adotada uma das 

seguintes medidas: a) Os pacientes devem ser protegidos da 

radiação espalhada por uma barreira protetora (proteção de 

corpo inteiro) com, no mínimo, 0,5 mm equivalentes de 

chumbo; b) Os demais pacientes que não puderem ser 

removidos do ambiente devem ser posicionados de modo que 

nenhuma parte do corpo esteja a menos de 2 metros do 

cabeçote ou do receptor de imagem (BRASIL, 1998). 

 

 



 Não se pode afirmar que existe distância segura quando se fala em radiação X, pois sua 

interação com o organismo humano depende do grau de radiossensibilidade da célula e da dose 

de radiação absorvida (SOARES, 2011). Além disto, há outras variáveis como o tipo de exame 

realizado e o equipamento utilizado. Existem feixes de radiação mais energéticos, ou seja, mais 

penetrantes que outros e ainda deve-se considerar a colimação
4
 do feixe de RX. De qualquer 

forma, pode-se utilizar a lei do inverso do quadrado da distância: a cada vez que se distancia do 

tubo reduz-se a dose de radiação em progressão geométrica, seguindo a fórmula     d² (sendo “d” 

a distância entre o observador e o tubo de RX). Então, sabendo a energia da radiação utilizada 

para realizar o exame, é possível calcular a distância de segurança. Deve-se lembrar que, se o 

movimento de exames é muito intenso, qualquer distância pode apresentar riscos e o feixe 

primário da radiação ao incidir no paciente se espalha, sendo que, para esta radiação espalhada, 

vale a mesma regra. Desta forma, o mais seguro é a utilização dos EPIs sempre da realização de 

exames com  radiação ionizante. 

 É de suma importância lembrar que os exames de RX devem ser realizados por 

profissionais habilitados e com conhecimento de proteção radiológica, seus benefícios e 

malefícios, pois assim podem ser evitadas exposições desnecessárias em UTIs. O simples 

afastamento das camas ou berços evitam que os pacientes ocupantes dos leitos laterais sejam 

irradiados inadvertidamente. Além disso, a falta de integração entre os profissionais da terapia 

intensiva e das técnicas radiológicas fomenta mitos sobre a radiação ionizante no ambiente 

intensivo, sendo dificultador no processo de utilização segura deste meio diagnóstico. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 A descoberta dos raios-X foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais importantes da 

história da humanidade e, graças a este feito, os profissionais de saúde podem diagnosticar 

inúmeras doenças. 

 Com os benefícios da radiação também vieram os danos decorrentes de seu mau uso, que 

podem ser evitados caso os profissionais conheçam os meios para proteção radiológica, 

minimizando seus malefícios. Segundo Caretta, os profissionais embora conheçam as medidas de 

proteção radiológica não as utilizam. 

 São realizados inúmeros exames de radiodiagnóstico todos os dias. Não existe problema 

para o profissional ou para o paciente se submeter ao exame, desde que exista o conhecimento 

acerca das radiações, e que se cumpra com a normas de proteção radiológica previstas na portaria 

453 de 1988, da Secretaria de Vigilância Sanitária e na Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN. 

                                                           

4
  Segundo Bontrager, Colimação refere-se ao campo luminoso que delimita as bordas onde devem estar as 

estruturas a serem radiografadas e o raio central. 



  O que não pode ser esquecido é que pacientes não ficam anos dentro de UTIs como os 

trabalhadores destas, os quais diariamente convivem com exames de RX nos leitos. Por isso, na 

dúvida, como pouco se sabe a respeito das distâncias que deve-se manter de cada equipamento 

de RX móvel, o mais indicado é manter-se atrás de barreiras de chumbo e, na ausência desta, 

posicionar-se atrás do profissional de técnica radiológica, desde que este esteja protegido por 

colete de chumbo. 
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