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Resumo  

Introdução: Este estudo tem como princípio o levantamento bibliográfico 
relevante à necessidade da proteção radiológica e a sua evolução, conhecer os 
efeitos causados nos organismo e os métodos de proteção utilizado para evitar 
tais efeitos. Abordará também os principais EPIs e as formas corretas de 
utilização dos mesmos. Proteção radiológica significa garantir o uso das 
radiações ionizantes com menor dano ao ser humano. As recomendações de 
proteção radiológica são baseadas no conhecimento dos efeitos biológicos, no 
entendimento de como pode se reduzir as doses de radiação absorvidas pelo 
paciente, tecnólogo em radiologia e público em geral. Objetivo: Enaltecer a 
importância da proteção radiológica, reforçando a eficácia do uso dos EPIs, 
tendo em vista a preocupação com o risco da saúde do paciente e do 
profissional. Metodologia: Levantamento bibliográfico.  Resultados 
preliminares: Tendo sempre em mente que realizar procedimentos 
radiológicos de forma correta e sem risco à saúde dos envolvidos Em 2009 o 
Museu de Ciências de Londres criou uma lista das 10 maiores invenções e 
descobertas da ciência para comemorar seus 100 anos de existência, o 
equipamento de Raios -X ficou em primeiro lugar na lista, sendo considerado 
seu impacto no passado, no presente e no futuro no universo da ciência e 
tecnologia, maior que o segundo colocado, a penicilina, e em terceiro, o 
descobrimento do DNA (BIRAL, 2002).  
  
   
Introdução  
 

Desde a descoberta dos Raios-X pelo alemão Wilhelm Conrad Roentgen, em 1845, o 

uso das radiações ionizantes têm gerado tremendo impacto social, econômico e 

tecnológico no mundo (BUSHONG, 2010). 

O conhecimento da proteção radiológica é de fundamental importância não só 
para os profissionais que atuam no setor, mas também para as pessoas 
envolvidas tanto como pacientes quanto acompanhantes. Os riscos para os 
que estão sujeitos à radiação ionizante são relevantes, porém se realizar o 
procedimento de forma correta atendendo às medidas de proteção esses riscos 
são reduzidos e não trará danos à saúde dos envolvidos. Para tanto, foi feita a 
revisão de algumas literaturas especificas analisando pontos essenciais para 
obter os resultados do presente artigo.  
 
  Objetivo:  

     Mostrar a importância da proteção radiológica, reforçando a eficácia do uso 

dos EPIs, tendo em vista a preocupação com o risco da saúde do paciente, do 

tecnólogo em radiologia e do publico em geral.   

 

 

 



Metodologia:  

     Trata-se de um estudo dirigido, salientando a importância da proteção 

radiológica realizada no setor de radiologia com o intuito de preservar a saúde  

do paciente e do profissional.  

Efeitos biológicos da radiação 

Os raios-x quando atravessam o corpo humano, tem parte de sua energia 

absorvida pelos tecidos do corpo, levando a efeitos biológicos que depende da 

dose absorvida e do tempo de exposição (BIASOLI, 2014). 

Biral (2002) discorre sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes 

embasado nos estudos de Louis Tribondeau e Jean Bergonié de 1906 que 

descreveram sobre a diferenciação de radiossensibilidade entre as células que 

modo que células com alta taxa de proliferação e baixa diferenciação seriam 

mais radiossensíveis, logo a radiossensibilidade é inversamente proporcional 

ao grau de diferenciação das células. 

Os raios-x causam danos aos tecidos devido ao seu poder de ionização. A 

ionização pode causar danos diretos às células pela quebra de ligações 

químicas de moléculas biológicas importantes como o DNA, e danos indiretos 

pela criação de radicais livres nas moléculas de água nas células, que por sua 

vez reagem quimicamente com as moléculas biológicas, alterando-as 

(BIASOLI, 2014). 

Dosímetros  

    Todas as pessoas que trabalham diretamente com a radiação devem portar 

medidores individuais de doses (dosímetros pessoais) durante a jornada de 

trabalho. Esses dosímetros são pessoais e intransferíveis e serve para medir a 

quantidade de radiação que o operador recebe durante o exercício de seu 

trabalho. 

Equipamentos de proteção individual e coletiva  

    Proteção de trabalhadores, pacientes e indivíduos do público em geral, em 

todas as ocasiões em que estiverem expostos às radiações ionizantes, deve-se 

usar os equipamentos de proteção que podem ser individuais ou coletivos, são 

de diversos tipos e modelos dependendo da finalidade que se destinam dentre 

o equipamentos de proteção individual – EPIs.  

Os equipamentos de proteção radiológica devem estar em bom estado de 

conservação e sofrer ações de manutenção preventiva, corretiva e possuir 

número de registro.  



Resultados preliminares  

   Todo procedimento radiológico deverá ser realizado desde que traga 

beneficio ao paciente, ou seja, a exposição do paciente à radiação devera ser 

feita apenas para fins de diagnóstico médico e para tratamentos de patologia.  

   O uso dos EPIs deve ser feito de forma corriqueira, atendendo à necessidade 

de cada procedimento, não se expor, sempre se proteger da radiação, fazer 

uso dos EPI’s e equipamentos de proteção coletiva - EPC’s adequadamente.  

Realizar monitoração individual e de área periodicamente, obedecer às 

indicações normativas a respeito das doses aferidas pelo dosímetro é 

primordial. É necessário ter visão e analisar os cuidados, atender 

adequadamente os processos e procedimentos. 
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