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RESUMO 

Digite resumo no idioma do artigo. Utilizar fonte Times New Roman 10, espaçamento 1,5 e texto justificado. O resumo 

deve ser escrito em um único parágrafo. Não ultrapassar 250 palavras. Devem ser inseridas de 3 a 5 palavras-chave, 

padrão DeCS, separadas por vírgulas, conforme o modelo. 

 

Palavras-chave: palavra-chave 1, palavra-chave 2 palavra-chave 3. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A radiologia veterinária é uma ferramenta de excelente suporte diagnóstico, indo além do raio-x, e 

contando com avanços tecnológicos como tomografia computadorizada, medicina nuclear e 

radiologia intervencionista[1,2]. É comum durante a prática do raio-x, ser empregado parâmetros de 

exposição com tempos curtos para evitar borramento pelo movimento do animal, porém o fato de 

haver a necessidade de imobilização dos animais durante as exposições contribuem 

significativamente com o aumento da dose recebida pelos profissionais[3,4],cujos riscos biológicos 
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ainda não estão bem estabelecidos em decorrência da exposição à outros fatores maléficos à saúde, 

como gases anestésicos,inceticidas, zoonoses e outros.[5,6]. Por esta razão,buscou-se verificar os 

principais riscos radiológicos aos quais os veterinários estão expostos,e os melhores meios de 

garantir a proteção radiológica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado uma busca nas bases de dados da Wiley Online Library, National Center for 

Biotechnology Information, Scielo, American College of Veterinary Radiology, International 

Atomic Nuclear Agency, livros e websites de órgãos regulamentadores do período de fevereiro de 

2017 a abril de 2017, utilizando palavras-chave “veterinary radiology”, “veterinary x-ray”, 

“radiological protection veterinary”, “biological effects veterinary”. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A imobilização dos animais, realizada cerca de 95% das vezes pelos próprios veterinários[4]  faz 

com que eles fiquem muito próximo do feixe primário,expondo principalmente as mãos[3]. Em 

1930, era possível observar danos determinísticos nas mãos de cirurgiões veterinários que operavam 

com fluoroscopia[7] e em 1970, era comum a presença de lesões radioinduzidas nos veterinários 

que realizavam raios-X [8]. Atualmente, as doses recebidas pelos veterinários costumam ser 

<0,1mSv/ano[6], o que indica a relação com possíveis danos estocásticos como câncer e catarata. 

A rastreabilidade do câncer radioinduzido em médicos veterinários é de difícil precisão, uma vez 

que eles estão submetidos à outros fatores mutagênicos durante a prática [5]. 

Meios que podem substituir a imobilização manual seria a sedação, mas nem todos os animais estão 

em condições aptas ao uso do sedativo, podendo causar complicações [9], não dando aos 

veterinários muita opção de escolha.  

As doses nas mãos costumam ser inferiores a 0,1mGy/exposição [9], entretanto, o uso de 

parâmetros de exposição elevado, equipamento descalibrado e alto fluxo de exames podem trazer 

riscos[3,10]. O uso de luvas plumbíferas reduziria a dose em 96%, mas atrapalham o 
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posicionamento [11]. Existem estudos que indicam ser comum a aparição das mãos dos médicos 

veterinários durante as exposições [3].   

Figura 1: Exposição das mãos em um exame veterinário  

(Fonte: O Autor)  

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A melhor forma de evitar danos radioinduzidos na prática veterinária é a utilização de vestimenta 

plumbífera, usar meios de imobilização alternativos(sedação quando possível), manter um controle 

de qualidade do equipamento de raio-x, utilizar técnicas de exposição adequadas, utilizar colimação 

do feixe, utilizar dosímetro pessoal, não expor as mãos no feixe primário,e realizar o 

posicionamento adequado para não repetir a exposição. 

 

5. AGRADECIMENTO 

 

Agradeço à empresa NUCLEO proteção radiológica pelo apoio em todos os aspectos. 

 



 ROSA, P.C. et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 4 

REFERÊNCIAS 

 

1. TEIXEIRA, .LA.B. A Medicina Veterinária e o uso de Raios-X, Conselho Regional  de 

Medicina Veterinária do Paraná, 2007. 

2. WISNER, E.R.; POLLARD, R.E. Trends in Veterinary Cancer Imaging. Veterinary and 

Comparative Oncology, 2, 2,49-74. 2004 

3. HALL, A.L.; DAVIES, H.W.; DEMERS, P.A.; NICOL, A.M.; PETERS, C.E.; Occupational 

Exposures to Antineoplastic Drugs and Ionizing Radiation in Canadian Veterinary Settings:  

Findings from a National Surveillance Project. Can J Public Health, 2013; 104 (7):e460-e465 

4. EPP, T.; WALDNER, C. Occupational Health hazards in Veterinary medicine: Physical,  

psychological and Chemical hazards, Can Vet J, 2012;53:151-157 

5. FRITSCHI, L. Cancer in Veterinarians, Occup Environ Med, 2000; 57:289-297. 

6. WIDMER, W.R.; SHAW, S.M.; THRALL, D.E.; Effects of Low –level Exposure to 

ionizing radiation: Current concepts and Concerns for Veterinary Workers, Veterinary Radiology 

& Ultrasound, vol 37, nº3, 1996, p227-239. 

7. SCHNELLE, G.B. The History of Veterinary Radiology, 1st International Conference of 

Veterinary Radiologists – Irlanda 1968 

8. WHRIGLEY, R.H.; BORAK ,T.B.;  The effect of kvp on the dose equivalent received from 

scattered radiation by radiography personnel, Veterinary Radiology, vol 24,nº4,1983 – pp 181-185 

9. TRAINOR, D.C. et al, Radiological Hazards in Veterinary Practice, The Australian 

Veterinary Journal, 1960 – pp08 a 13. 

10. LIMA, G.; BRAZ, D.; LOPEZ, R.; MAURICIA, C.; & BARROSO, R. (2006). Estimate of 

the exposition to the ionizing radiation of the medical veterinarians and its assistants in radiology 

examinations veterinary medicine. European IRPA congress on radiation protection - Radiation 

protection: from knowledge to action, França 

11. TYSON, R. SMILEY, D.C.; PLEASANT, R.S; DANIEL, G.B.; Estiamted Operator 

exposure for hand holding portable x-rays during imaging of the equine distal extremity. 

Veterinary Radiology & ultrasound, Vol 52,nº2, 2011, pp121-124. 


