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Particularidades e mudanças  

que você precisa entender. 

RADIOLOGIA 

HUMANA 

RADIOLOGIA 

VETERINÁRIA 



Tudo começa com 

Wilhelm Röntgen 

em 1895. 

O Uso na veterinária 

começa em 1896. 

Até o primeiro CR 

Veterinário do Brasil em 

2008. 



Por Facilidades 

Na aquisição de 

equipamentos. 

O mercado 

só cresce! 

Avanços 

Tecnológicos. 



Qual o número de 

equipamentos hoje? 

NÃO SABEMOS! 



Quais os 

PROBLEMAS 

DESSA 

EXPANSÃO? 



Quais os 

PROBLEMAS DESSA 

EXPANSÃO? 

EXPOSIÇÃO À 

CARGAS EXCESSIVAS 

DE RADIAÇÃO. 

PARA O MÉDICO 

VETERINÁRIO. 

RECEPCIONISTAS, 

AUXILIARES DE 

SERVIÇOS GERAIS. 

CLIENTES E 

PACIENTES. 

ÁREAS DE 

USO COMUM. 



Como? 

Corredor 
Área livre 

Consultório 
Área livre 

Estacionamento 

Sala de Raio X 
Área Controlada 



Quem regula esse mercado? 

Pra ficar de olho... 



RESOLUÇÃO CFMV-1015, 

9 DE NOVEMBRO DE 2012 (revogada 

pela CFMV-1275/2019) 

HOSPITAIS CLÍNICAS CONSULTÓRIOS 

Conceitua e estabelece condições para o funcionamento 

de estabelecimentos médico-veterinários de atendimento 

a pequenos animais e dá outras providências.  



RESOLUÇÃO CRMV-RJ 041/2014 

DIAGNÓSTICO 

POR IMAGEM 

Dispõe sobre a instalação e o funcionamento dos 

Serviços de Veterinária Especializados no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro.  

ANÁLISES 

LABORATORIAIS 

BANCO DE 

SANGUE 

BANCO DE 

SÊMEN 



 

 

IV – Deixar de comunicar aos auxiliares as condições de 

trabalho que possam colocar em risco sua saúde ou sua 

integridade física, bem como deixar de esclarecer os 

procedimentos adequados para evitar tais riscos. 

CÓDIGO DE ÉTICA – CFMV 

RESOLUÇÃO 1138, 16/12/2016 



Como está o 

cenário hoje? 

RADIOLOGIA

HUMANA VETERINÁRIA
RADIOLOGIA



PRINCÍPIOS BÁSICOS 

JUSTIFICAÇÃO 
DAS PRÁTICAS E DAS 

EXPOSIÇÕES MÉDICAS 

INDIVIDUAIS. 

OTIMIZAÇÃO 
DA PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA. 

LIMITAÇÃO 
DAS DOSES 

INDIVIDUAIS. 

PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES. 



 

BENEFÍCIOS 
 

DETRIMENTOS 

BENEFÍCIOS 
DE OUTROS MÉTODOS 

PRINCÍPIOS BÁSICOS 



PRINCÍPIOS BÁSICOS 

S TÃO 

BAIXO 

QUANTO 

CHIEVABLE 

RAZOAVELMENTE 

EXEQUÍVEL 

OW 

S 

EASONABLE 



JUSTIFICAÇÃO 

Nenhuma prática deve ser autorizada a 

menos que se produza benefício para o 

indivíduo exposto, de modo a compensar 

o detrimento que possa ser causado  

pela radiação. 

Proibida a exposição de seres humanos 

para fins de treinamento/demonstração, 

fins empregatícios ou periciais, rotina 

de tórax para internação hospital, 

entre outros. 
Quem deve autorizar  

na medicina veterinária? 

Ausência de trabalhos sobre 

dose x efeito em animais. 

Treinamento em animais é permitido? 



OTIMIZAÇÃO 

Exposições no valor mínimo necessário 

para obtenção do objetivo radiológico 

compatível com padrões aceitáveis 

de qualidade de imagem. 

Seleção do equipamento 

e acessórios. 

Procedimento de trabalho. 

Referência de radiodiagnóstico. 

Controle de qualidade 

na medicina veterinária? 

Limitação dos EPI’s  

na rotina prática. 

Equipamentos utilizados 

de forma correta? 



LIMITAÇÃO DAS 

DOSES INDIVIDUAIS 

As doses individuais de 

trabalhadores e de indivíduos do 

público não devem exceder os 

limites anuais de dose equivalente 

segundo a norma CNEN-NE 3.01 
 

NÃO SE APLICAM 

ÀS EXPOSIÇÕES MÉDICAS 

 
Controle de dose dos profissionais 

ocupacionalmente expostos- dosimetria 

de tórax + extremidade? 



LICENCIAMENTO 

  

Registro dos equipamentos 

no ministério da saúde.  

Aprovação do projeto de 

construção. 

Emissão do alvará de 

funcionamento. *Equipamentos “Frankenstein”. 

Ausência de projeto de construção 

e cálculo de blindagem. 

Ausência de controle sobre o alvará. 



O QUE TEMOS 

NA LEGISLAÇÃO 

HOJE? 



Projeto de arquitetura da sala e áreas adjacentes 
(Portaria 1884/84-MS) 

Relação dos equipamentos, componentes e acessórios 

Relação dos exames praticados, estimativa de carga 

de trabalho máxima 

Cálculo de blindagem assinada por físico médico, 

ou certificação equivalente 

PORTARIA 453/98 – Item 3.7 



PORTARIA 453/98 – Item 3.7 

Ficam dispensadas do projeto de construção da instalação e 

proteção radiológica, as instalações que dispõem apenas de 

equipamentos móveis, desde que não utilizados como fixos [...] 



Equipamentos portáteis são 

considerados móveis? 



Como fica a situação dos 

equipamentos volantes? 

Equipamentos de menor 

potência não produzem risco? 



É tão prejudicial quanto! 
Os efeitos radiobiológicos são os mesmos. NÃO!  

EXPOSIÇÃO DO 

PACIENTE 
BAIXO CONTROLE DE 

RADIOPROTEÇÃO 

EXPOSIÇÃO 

PROFISSIONAL 



RESOLUÇÃO NORMATIVA 

002/DIVS/SRS DE 13/05/2015 - SC 

16 – Fica proibido, a partir da publicação desta Resolução 

Normativa, o funcionamento de equipamento móvel, com fixo. 

CAPÍTULO II – DOS EQUIPAMENTOS 

CAPÍTULO III – REQUISITOS GERAIS DE PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA 

16.5 – Proibida a realização de procedimentos de radiologia 

diagnóstica em domicílio. 



Caso o operador do equipamento não seja 

Médico Veterinário, o estabelecimento deverá 

manter uma cópia do credenciamento do 

técnico/tecnólogo em radiologia junto ao CRTR. 

NA MEDICINA E 

ODONTOLOGIA 

NA MEDICINA 

VETERINÁRIA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

3.32 Nenhum indivíduo pode administrar, intencionalmente, 

radiações ionizantes em seres humanos a menos que: 

 

Tal indivíduo seja um médico ou odontólogo qualificado 

para a prática, ou que seja um técnico, enfermeiro ou outro 

profissional de saúde treinado e que esteja sob a 

supervisão de um médico ou odontólogo. 

 



CAÍMOS EM UM

LIMBO! 
E AGORA? 



POR QUE UMA 

LEGISLAÇÃO PRÓPRIA? 

Discutir a evolução da radiologia 

veterinária e o impacto dessa 

atividade na radioproteção. 

Reforçar recomendações 

que já existem em legislação. 

Abordar algumas variações 

importantes na radioproteção 

exclusivas da medicina veterinária. 

Prevenir a exposição desnecessária de 

trabalhadores ocupacionalmente expostos. 



Prover um guia de proteção radiológica em 

medicina veterinária para trabalhadores e 

membros do público. 

Realização de um relatório de segurança com 

intuito de controlar a exposição ocupacional e 

pública no uso de radiação ionizante na medicina 

veterinária e outras questões de segurança pelos 

órgãos reguladores (Visa, órgãos de classe). 

O que já acontece lá 

fora e podemos pegar 

como exemplo? 



Vamos juntos debater a melhor 

solução para o mercado de 

Radiologia Veterinária do Brasil? 

vitormolina@chcimagem.com.br 

contato@chcimagem.com.br 

(21) 97268-8045 

Vitor Molina Gois 


