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RESUMO 

Introdução: O Radiologia veterinária é definida como a parte da ciência que estuda os órgãos e estruturas internas do 

corpo de pacientes veterinários com o auxílio de equipamentos que emitem radiação ionizante para formar imagens. 

Diferentes técnicas são empregadas para atingir o interesse, umas mais atuais e outras mais específicas para cada situa-

ção. Objetivo: Apresentar o marco regulatório de proteção radiológica especificamente voltado para a medicina veteri-

nária no Brasil. Metodologia: Buscou-se os documentos públicos de regulamentação da proteção radiológica em radio-

logia veterinária através de ferramentas digitais de busca pela internet e em literaturas físicas que pudessem encaminhar 

ou colaborar para tal procura. Resultados: Foi detectada a inexistência de um regulamento de proteção radiológica 

voltado para a área de radiologia veterinária. Conclusão: É necessária a formulação de uma norma especifica que aten-

da, supra e ampare os profissionais que trabalham com radiação ionizante na área de medicina veterinária. As profissões 

de médico veterinário radiologista e de tecnólogo em radiologia veterinária são de tamanha complexidade que exigem 

nível superior para o adequado exercício. Dada a peculiaridade das atividades, onde há necessidade de contenção física 

do paciente e outros artifícios para a realização do exame, os profissionais são levados a estarem na sala de exame a 

menos de um metro dos feixes primário e secundário de radiação. Espera-se que o presente trabalho contribua para 

documentar o perigoso panorama descrito e incentivar a busca dessa necessária melhoria em uma área tão especializada. 
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1. INTRODUÇÃO 

Radiologia veterinária é definida como a parte da ciência que estuda os órgãos e estruturas internas 

do corpo de pacientes veterinários com o auxílio de equipamentos que emitem feixes de radiação 

para formar imagens. Existem diversas técnicas, dentre elas umas mais atuais e outras mais especí-

ficas para cada situação. O diagnóstico por imagem é de extrema importância, uma vez que um bom 

profissional veterinário não é aquele que diagnostica o animal apenas por vê-lo, mas sim aquele que 

faz um bom exame clínico e, a partir do que o animal e o dono o apresentam, sabe exatamente como 

prosseguir com os exames complementares (laboratoriais, histológicos, de imagem, etc.). Esses de-

vem estar à sua disposição e auxiliarão a fechar um diagnóstico correto e seguro. Por se tratar da 

visualização de estruturas não visíveis a olho nu, geralmente os exames radiológicos são emprega-

dos para determinações clínicas, e principalmente, cirurgias. Com a evolução do mercado de Pets 

no Brasil, os exames radiológicos, que antes era particularidade de hospitais de grandes centros e 

hospitais veterinários universitários, vêm se tornando acessíveis a toda a população [3]. Uma vez 

dado tal panorama, o objetivo do presente trabalho é realizar divulgação e difusão científica do 

marco regulatório de proteção radiológica especificamente voltado para a medicina veterinária em 

território brasileiro. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada a busca dos documentos públicos de regulamentação da proteção radiológica em radi-

ologia veterinária através de ferramentas digitais de busca pela internet e em literaturas físicas que 

pudessem encaminhar ou colaborar para tal procura. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O único regulamento nacional de proteção radiológica aplicada a área de radiodiagnóstico detectado 

foi o constante na Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) 
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nº 453/98. Entretanto, o mesmo dispõe sobre as diretrizes básicas de proteção radiológica no radio-

diagnóstico médico e odontológico. É evidente que, como uma ciência multidisciplinar e bem esta-

belecida, a proteção radiológica tem ampla serventia genérica, possibilitando aplicação de procedi-

mentos comuns em diferentes áreas. Entretanto, as áreas de radiodiagnóstico médico, odontológico 

e veterinário possuem particularidades bastante distintas. Um grande demonstrativo disso é o fato 

da Portaria da SVS/MS nº 453/98 ter textos diferentemente dedicados quando aborda especificida-

des da área médica e da área odontológica. Com a área veterinária não seria diferente. As profissões 

de médico veterinário radiologista e de tecnólogo em radiologia veterinária são de tamanha com-

plexidade que exigem nível superior para o adequado exercício. Dada a peculiaridade das ativida-

des, onde há necessidade de contenção física do paciente e outros artifícios para a realização do 

exame, os profissionais são levados a estarem na sala de exame a menos de um metro dos feixes 

primário e secundário de radiação. Assim, nem mesmo uma aplicação da atual Portaria nº 453/98 da 

SVS/MS na área radiológica veterinária, por analogia, supriria 100% das necessidades dessa comu-

nidade. 

 

4. CONCLUSÕES 

Conclui-se que não há um regulamento divulgado que exponha as diretrizes básicas de proteção 

radiológica voltadas para a área de radiodiagnóstico médico veterinário. Assim, faz-se necessária a 

formulação de uma norma especifica que atenda, supra e ampare os profissionais que trabalham 

com radiação ionizante na área de medicina veterinária. Espera-se que este trabalho contribua para 

documentar o perigoso panorama descrito e incentivar a busca dessa necessária melhoria em uma 

área tão especializada. 
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