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Introdução

As descobertas científicas do final do século xIx e início do século xx 
desencadearam transformações nos paradigmas das ciências naturais e nas 
bases teóricas e práticas da medicina. 

Entre essas, a dos raios-x talvez tenha sido aquela cujas aplicações foram 
mais importantes e que mais rapidamente foram incorporadas às práticas 
médicas. A descoberta de Röntgen possibilitou a visualização do interior do 
corpo humano, de forma não invasiva, proporcionando grandes mudanças 
na medicina, principalmente no campo da anatomia e fisiologia humana. 
Em 1896, a realização de radiografias e fluoroscopias, com fins de diagnós-
tico, já eram realizadas na Alemanha, Áustria, nos Estados Unidos, Inglater-
ra, França, Rússia, Escócia, Espanha e Itália. (ABRAMS, 1996, CALDER, 
2001, MARTIN; SUTToN, 2002, MARTINS, 1997, 1998, MAR-
TíNEz-NogUERA et al., 1996, oUDKERK; RoSENBUSCH, 1995, 
AMMANN, 1997, PERIAgo, 2006, STEINER; KRAMER, 1996).

o princípio básico de formação da imagem em radiodiagnóstico consiste 
na utilização de raios-x para induzir mudanças em detectores químicos 
e elétricos, após passar pelo corpo humano. A quantidade de raios-x que 
atravessa o corpo humano1 depende da constituição da região ou do órgão 
radiografado. 

1 o corpo humano pode ser descrito de uma forma simplificada, como constituído de 
tecido mole (predomínio de átomos leves), ossos, que contêm átomos pesados (minerais) 
e ar (átomos muito leves). Um filme exposto aos raios-x que penetraram o corpo humano 
terá uma imagem formada por áreas claras (pequena exposição), áreas acinzentadas (média 
exposição) e áreas escuras (grande exposição), dependendo da quantidade de raios-x que 
passou por cada parte do corpo. As estruturas ósseas, por exemplo, têm imagens mais claras 
que as regiões de tecido mole. São essas diferenças em tons de cinza, às vezes muito tênues, 
que permitem visualizar informações que conduzem ao diagnóstico. (oRgANIzAção 
MUNDIAL DE SAÚDE, 2001)
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No final da década de 1960 e início da década de 1970, a introdução de 
mais duas tecnologias contribuiu para consolidar o radiodiagnóstico como 
uma das ferramentas de suporte à diagnose mais poderosa à disposição da 
medicina.  Em 1966, foi desenvolvido o primeiro equipamento de raios-x 
dedicado à mamografia e em 1971, foi instalado, na Inglaterra, o primeiro 
equipamento de tomografia computadorizada. Essa nova técnica revolucio-
nou a radiologia convencional e completou o radiodiagnóstico, com suas 
quatro técnicas (radiografia, fluoroscopia, mamografia e tomografia) que 
produzem informações morfológicas ou fisiológicas de pacientes, de forma 
não invasiva. (FELDMAN, 1989, NATIoNAL RESEARCH CoUNCIL, 
2001, oRgANIzAção PANAMERICANA DE SAÚDE, 1997, PERIA-oRgANIzAção PANAMERICANA DE SAÚDE, 1997, PERIA-, 1997, PERIA-
go, 2006, THoMAS; BANERJEE; BUSCH, 2005)

A medicina transformou-se após ter acesso a uma das ferramentas mais 
poderosas do diagnóstico médico e de estudos sobre o interior do corpo 
humano. Poucas descobertas causaram tamanho impacto na medicina, 
de forma que continua por mais de um século, sendo uma das principais 
fontes de informação para os diagnósticos médicos e, consequentemente, 
de fundamental importância para a atenção à saúde humana. Contudo, 
essa nova tecnologia não trouxe consigo apenas benefícios. Tão rápidos 
quanto a sua utilização foram os danos causados em pesquisadores, médicos, 
pacientes e outros indivíduos expostos a esse tipo de radiação. (ARIAS, 2006; 
MoULD, 1995A; PERIAgo, 2006)

Por outro lado, os possíveis danos causados por essas tecnologias não 
estão relacionados, apenas, aos efeitos nocivos das radiações ionizantes. Entre 
esses possíveis danos, os mais importantes são aqueles relacionados aos erros 
em diagnóstico. Em 2000, o Instituto Britânico de Radiologia organizou 
um seminário com o tema “Quanto erro é aceitável em radiologia?” que, 
segundo goddard e outros (2001), refletiu a preocupação dos profissionais 
da área com o tema.

Conforme graber (2005), os erros em radiodiagnóstico, nos EUA, con-
tribuem com 10 a 15% dos erros em medicina, quando comparados com os 
resultados de necropsias. os trabalhos de Robinson (1997), Williams, Con-
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nely e Wadsworth (2000) e Rencoret (2003) chamam a atenção para outra 
dimensão dos erros em radiodiagnóstico: os custos para o sistema de saúde e 
para os profissionais ou instituições envolvidas em processos indenizatórios. 
Rencoret (2003) estima que o custo nacional por eventos médicos adversos, 
lucro cessante e outros, nos eua em 2001, foi de U$ 40.000.000,00, ou seja, os 
diversos atores implicados no processo de realização dos exames diagnósticos 
estão sendo responsabilizados legalmente por eventuais falhas.  Por outro lado, 
os aspectos econômicos relacionados a esse tema não podem ser negligencia-
dos. Nesse sentido, alguns estudos foram desenvolvidos para quantificar os 
efeitos da implantação de programas de garantia de qualidade (PgQ) em ra-
diodiagnóstico, como o trabalho desenvolvido por Noyes (1980) que estimou 
entre U$ 33,000 a U$51,000 a economia anual de um departamento com 12 
salas de diagnóstico, após a implantação de um PgQ.

Como forma de minimizar esses riscos, os países desenvolvidos iniciaram, 
no final da década de 70, um processo de implantação e fiscalização de 
programas de garantia de qualidade em radiodiagnóstico, que está sendo 
iniciado recentemente nos países em desenvolvimento, de forma muito 
incipiente. Países do Leste Europeu, Ásia, África e América Latina ainda 
discutem as primeiras avaliações ou experiências na implantação de normas 
ou protocolos de controle de qualidade em radiologia convencional. 

o trabalho de Sniureviciute e Adlience (2005) avaliou o processamento 
de filmes na Lituânia e mostrou que 40% das instituições se encontravam 
em péssimas condições de funcionamento, utilizando o sistema de revelação 
manual, tecnologia ainda presente nos países em desenvolvimento. Já nos 
países desenvolvidos, a referida tecnologia foi substituída, na década de 60, 
por sistemas de processamento automático, substituídos nos anos 80, por 
sistemas de processamento a seco e, atualmente, pelos sistemas digitais. 

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) iniciou, em 1995, 
um projeto de proteção radiológica em radiodiagnóstico, em dezesseis países 
do Leste Europeu, África e Ásia, tendo como um dos seus objetivos avaliar 
o potencial para redução de dose em paciente no processo de otimização 
da proteção radiológica. o estudo concluiu que reduções consideráveis de 
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doses em pacientes poderiam ser alcançadas, em radiografia convencional, 
implementando ações simples e baratas como filtração, uso de técnicas de 
tensão de pico − kVp altas, baixo produto corrente x tempo − mAs e uso 
de combinação de tela-filme apropriada. (INTERNATIoNAL AToMIC 
ENERgy AgENCy, 2004)

Na América Latina, tanto o estudo desenvolvido pela organização 
Panamericana de Saúde (2001), avaliando os serviços de radiodiagnóstico 
de cinco países (Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba e México), quanto 
o trabalho de Brandan e outros (2004), que avaliou cinco serviços de 
mamografia no México, mostraram que a qualificação técnica da equipe 
influencia mais a qualidade dos diagnósticos do que os equipamentos; 
e entre os equipamentos, os negatoscópios são os que apresentaram mais 
problemas.

No Brasil, os estudos sobre os serviços de radiodiagnóstico passaram a 
ter maior repercussão após a publicação da Portaria MS 453/98 (BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária, 1998), que 
regulamentou o papel da vigilância sanitária como autoridade reguladora 
dessa área e estabeleceu a obrigatoriedade da implantação de PgQ´S, bem 
como as diretrizes regulatórias do radiodiagnóstico no País.

os estudos sobre doses em pacientes retratam realidades semelhantes em 
diferentes serviços de radiodiagnóstico no Brasil. A utilização de técnicas e 
equipamentos inadequados resultam na administração de doses elevadas nos 
pacientes, inclusive em crianças, chegando-se a encontrar valores 43 vezes 
maiores do que os níveis de referência para diagnóstico. (AzEVEDo et al., 
2005, D´IPPoLITo; MEDEIRoS, 2005, KoTSUBo; MARCHIoRI; 
AzEVEDo, 2003, LIMA; CARVALHo; AzEVEDo, 2004, oLIVEIRA; 
KHoURy, 2003) 

o interesse de Medeiros, Alves e Ruberty (2003) sobre a influência 
do negatoscópio nas leituras mamográficas concluiu que a detectabilidade é 
superior quando esses são específicos para mamografia. Este estudo é impor-
tante, pois chama a atenção para um equipamento fundamental nos serviços 
de radiodiagnóstico. 



R i s c o ,  R a d i o d i a g n ó s t i c o  e  V i g i l â n c i a  S a n i t á r i a   2 3

o sistema de processamento dos filmes, incluindo os resíduos químicos, 
foi estudado por Magalhães, Azevedo e Carvalho (2002, 2004) e Fernandes, 
Carvalho e Azevedo (2005a, 2005b), que verificaram a importância do re-
processamento dos químicos utilizados na revelação dos filmes e a necessida-
de da realização de testes de desempenho nas processadoras automáticas.

Com relação aos diagnósticos, Benveniste, Ferreira e Aguilar (2006) 
avaliaram a eficácia da dupla leitura em mamografias de rotina, estudou 
22.024 mamografias, durante um ano, verificando que essa prática aumentou 
em 8,5% o índice de detecção de câncer. 

os estudos realizados no Brasil têm refletido a perspectiva de avaliar 
desempenho de equipamentos, sem abordar as questões relativas aos con-
dicionantes da situação encontrada, bem como as responsabilidades dos di-
versos setores e atores envolvidos no processo de controle, como a vigilância 
sanitária, o responsável legal, o responsável técnico, a indústria, os conselhos 
profissionais e as universidades.

A vigilância sanitária, entendida como um campo do conhecimento 
científico e de práticas organizadas, visando à proteção da saúde (CoSTA, 
2004), ainda está em processo de consolidação, demandando que os estudos 
nesta área, além da descrição situacional, aporte contribuições teóricas e 
metodológicas. Assim, visando contribuir para o desenvolvimento da área 
de controle de riscos em radiodiagnóstico, nos campos de conhecimento 
da Saúde Coletiva e vigilância sanitária, tão importantes para a saúde 
individual e coletiva, publica-se, neste livro, a análise do controle de riscos em 
radiodiagnóstico e seus condicionantes, considerando o marco regulatório 
vigente e a identificação dos diversos atores implicados nessas práticas.

Esse estudo foi desenvolvido na Tese Conceito e Controle de Riscos à 
Saúde: uma Abordagem de Vigilância Sanitária, apresentada por Marcus 
Navarro no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, 
no final de 2007.




