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INTRODUÇÃO

Freqüentemente  surgem  situações  nas  quais  o  tecnólogo  em  radiologia  encontra  pacientes 
debilitados  ou  que  sofreram  traumas  severos,  condições  que  necessitam  de  adaptações  no 
posicionamento e nos cuidados. Isto pode significar que os pacientes não podem ser removidos para 
o  departamento  de  radiologia  para  os  procedimentos  radiológicos  convencionais.  Mesmo se  os 
pacientes puderem ser levados ao departamento de radiologia, eles podem estar fixos a uma tábua 
com um colar cervical ou podem estar imobilizados, indicando possíveis fraturas ou luxações nos 
membros.  Nestes  casos,  os  pacientes  não  podem  ser  posicionados  da  forma  rotineira,  sendo 
necessárias algumas adaptações dos ângulos do raio central e na localização do receptor de imagem. 
Isto pode ser feito com uma unidade móvel de raios x levada até o bloco cirúrgico ou leito do 
paciente.

O presente  trabalho  introduz o  tecnólogo de  radiologia  ao  trauma e as  imagens  realizadas  em 
equipamentos  móveis,  bem como a radiografia  cirúrgica.  Certos  procedimentos  necessitam que 
sejam feitas imagens durante a cirurgia. Os pacientes freqüentemente estão sob anestesia geral, e as 
imagens  feitas  durante  a  cirurgia  requerem a  cooperação  entre  o  tecnólogo,  o  anestesista  e  o 
cirurgião, bem como a cooperação do restante da equipe cirúrgica.

METODOLOGIA

O  trabalho  foi  realizado  investigando-se  a  importância  da  radiografia  no  processo  cirúrgico 
ortopédico.

A metodologia baseou-se na observação da rotina de um determinado hospital de pequeno porte: 
volume de cirurgias, avaliação da qualidade das imagens radiográficas, habilidade e destreza do 
tecnólogo em radiografias cirúrgicas, aspectos de radioproteção e visualização de fraturas, traumas 
e patologias através da interpretação de radiografias.

O  Serviço  de  Ortopedia  do  hospital  é  composto  por  seis  médicos  ortopedistas  e  um  médico 
anestesista, juntamente com uma equipe composta de técnicos em enfermagem, instrumentadores 
cirúrgicos e auxiliares de enfermagem.

O bloco  cirúrgico  possui  três  salas  cirúrgicas,  devidamente  equipadas  além de  dois  aparelhos 
móveis de raios x disponíveis para atendimento in loco.

A radiografia pré-operatória é de extrema relevância para a análise do trauma ou fratura e definição 
do  procedimento  cirúrgico.  Geralmente  são  necessárias  radiografias  logo  após  a  anamnese 
(incidências em AP e Perfil),  radiografia durante o ato cirúrgico para orientação do ortopedista 
(geralmente apenas um AP), uma radiografia logo após a cirurgia, e, finalmente, uma radiografia no 



momento da retirada do gesso, pino, parafuso, placa ou qualquer outro material  que tenha sido 
utilizado para união dos ossos.

As principais cirurgias ortopédicas realizadas no hospital são:

- Punho: Fixação cirúrgica de fratura do rádio distal;
- Joelho: Fixação cirúrgica de fratura da patela e do plateau tibial; 
- Ombro: Fixação cirúrgica da clavícula; do úmero proximal; redução cirúrgica de 
luxação acrômio-clavicular;
- Mão: Fixação cirúrgica de fratura de metacarpos, falanges e ossos do carpo;
- Pé: Fixação cirúrgica de fratura do calcâneo, dos metatarsos, do hálux e etc.
- Fratura da diáfise do fêmur, transtrocanteriana, do colo femoral, da diáfise da tíbia e 
do tornozelo.

PRINCIPIOS DE POSICIONAMENTO PARA RADIOGRAFIAS DO TRAUMA E MÓVEL

Princípio  um:  “Duas  incidências  feitas  em orientação  de  90  graus  entre  si  ortogonais  com 
alinhamento RC verdadeiro e RI parcial” (BONTRAGER, 2005)

Os princípios  de  posicionamento  para  a  radiografia  do  trauma e  para  a  radiografia  móvel  são 
similares àqueles das radiografias de rotina. A diferença primária pode ser resumida com a palavra 
adaptação. Cada paciente e situação de trauma são únicos, e o tecnólogo deve avaliar o paciente e 
adaptar os ângulos do raio central e receptor de imagem conforme a necessidade.

O primeiro princípio declara que a radiografia para o trauma geralmente requer duas incidências 
ortogonais mantendo o alinhamento do raio central verdadeiro e receptor de imagem parcial.
As preferências  para  as  duas  incidências  são o AP ou PA verdadeiro  e  uma incidência  lateral 
verdadeira  (perfil)  que  podem ser  obtidas  através  do  giro  da  parte  acometida  (posicionamento 
padrão) ou pela angulação do RC e do RI conforme a necessidade - adaptação do posicionamento 
para  o  trauma.  Desta  forma,  o  alinhamento  RC-PARCIAL-RI  pode  ser  mantido  mesmo  se  o 
paciente não puder ser girado ou rodado.

Dependendo da condição do paciente, ocasionalmente pode não ser possível a manutenção desta 
relação  padrão  RC-PARCIAL-RI  para  as  incidências  AP  (PA)  e  lateral  verdadeiras.  Este 
posicionamento pode ser impossível devido aos inevitáveis obstáculos como grandes imobilizações, 
suportes, barras de tração ou outros aparatos. O tecnólogo em radiologia deve tentar realizar as duas 
incidências, mesmo que ambas as incidências fiquem parcialmente oblíquas. Somente como último 
recurso deve ser feita apenas uma incidência. Quando estas exceções são inevitáveis, deve ser feita 
uma anotação no prontuário do paciente ou na requisição do exame explicando esta variação na 
rotina.

Princípio dois: “Incluir toda a estrutura ou área do trauma no RI” (BONTRAGER, 2005)

O segundo princípio da radiologia do trauma determina que é importante que toda estrutura a ser 
examinada seja incluída na imagem radiológica para assegurar que nenhuma lesão deixe de ser 
diagnosticada. Isto requer a seleção de receptores de imagens suficientemente grandes ou o uso de 
mais de um RI, se necessário.

Se  a  solicitação  do  exame  de  um paciente  traumatizado  inclui  os  ossos  longos  dos  membros 
superiores  ou  inferiores,  as  articulações  acima  e  abaixo  do  osso  devem  ser  incluídas,  para  a 
detecção de possíveis fraturas secundárias longe da lesão primária.



Para todos os exames de controle dos membros superiores e inferiores, sempre incluir, no mínimo, a 
articulação mais próxima do sítio da lesão. Não existem exceções para esta regra, mesmo se uma 
fratura óbvia for mostrada nas imagens prévias na região média da diáfise do osso. A articulação 
mais próxima do sítio da lesão sempre deve ser incluída.

A RADIOPROTEÇÃO NA RADIOLOGIA CIRÚRGICA

Práticas eficientes para a proteção contra a radiação são importantes para toda a equipe cirúrgica 
durante a realização de imagens com aparelhos móveis.

 Aventais de Proteção

O tecnólogo deve oferecer um número adequado de aventais para a equipe de cirurgia e colares 
pumblíferos protetores para a tireóide. É também, responsabilidade do tecnólogo, a assepsia dos 
aventais.

 Minimizar Exposições Amplificadas

A amplificação de imagens proporciona uma melhor imagem de regiões mais espessas ou maiores. 
Entretanto, esta característica aumenta a radiação espalhada, aumentando assim a exposição para o 
paciente e para toda equipe ao seu redor. 

 Minimizar a Distância entre a Anatomia e o Receptor de Imagens

A redução da distância entre a anatomia e o receptor de imagens cria uma imagem mais clara e 
definida com uma redução na radiação para a área imediata.

 Coordenação da Exposição pela Equipe de Cirurgia

O tecnólogo deve claramente anunciar que o aparelho de raios x está ligado antes de iniciar uma 
exposição,  permitindo que as pessoas não-essenciais  saiam da área ou se  posicionem atrás  das 
proteções de chumbo.

RESULTADOS

O  hospital  onde  a  pesquisa  foi  realizada  apresentou  algumas  deficiências  no  que  tange  aos 
procedimentos  referentes  a  radioproteção  durante  as  cirurgias.  Alguns  instrumentadores,  ou até 
mesmo médicos experientes,  permanecem na sala cirúrgica  durante a  aquisição de radiografias, 
sendo  expostos  aos  raios  x  desnecessariamente,  embora  sejam  devidamente  orientados  a  se 
retirarem da área durante os procedimentos radiográficos.

O número de aventais e colares pumblíferos é insuficiente para toda a equipe cirúrgica, entretanto, 
observou-se  que  os  técnicos  alertam  aos  demais  integrantes  da  equipe  cirúrgica  para  que  se 
ausentem da sala enquanto os raios x são disparados. Além disso, um dos aparelhos móveis de raios 
x utilizados no bloco cirúrgico é muito pesado, o que dificulta o transporte através das salas e exige 
maior esforço físico do técnico.

Um aspecto importante a ser analisado é a falta uma processadora no bloco cirúrgico. O bloco 
cirúrgico encontra-se no segundo andar, e a processadora, no primeiro andar. Os exames precisam 
ser realizados de uma maneira mais rápida assim como sua revelação. O fato de a processadora 
encontrar-se apenas no primeiro andar dificulta o processo de revelação, pois, após a realização do 
exame, é necessário trocar as vestimentas do bloco cirúrgico, descer ao primeiro andar, revelar, 



voltar  ao bloco cirúrgico e tornar  a trocar  a roupa.  Todo esse deslocamento atrasa  a rotina  de 
trabalho, bem como os procedimentos cirúrgicos.

Observamos alguns atributos essenciais  ao tecnólogo de radiologia cirúrgica para a eficiência  e 
eficácia de sua função:

 Confiança:

A confiança é julgada pela facilidade do tecnólogo em utilizar  o equipamento e  capacidade de 
resolver problemas. A equipe cirúrgica espera que o tecnólogo tenha confiança em suas habilidades 
para realizar o procedimento de maneira rápida e precisa com um mínimo de repetições. Conforme 
o tecnólogo ganha mais experiência, sua confiança cresce.

 Domínio da Técnica

O  tecnólogo  deve  ser  capaz  de  operar  e  resolver  problemas  de  equipamentos  digitais  e 
convencionais. O tecnólogo também deve conhecer os fatores de exposição confiáveis com os quais 
irá trabalhar para pacientes de diferentes tamanhos em diversos procedimentos. 

 Habilidade de Resolver Problemas

O profissional cirúrgico deve ser capaz de solucionar problemas rapidamente. Talvez a habilidade 
mais importante seja a capacidade de resolver imediatamente situações não-previstas.

 Comunicação

A comunicação clara entre o tecnólogo, o cirurgião e o anestesista é primordial para a maioria dos 
procedimentos radiográficos. O tecnólogo deve comunicar à equipe cirúrgica suas preocupações 
sobre a segurança contra a radiação, incluindo o destaque para o uso de aventais. Nestas situações 
cirúrgicas,  o  tecnólogo  é  o  especialista  em  segurança  contra  a  radiação  e  deve  minimizar  a 
exposição da equipe cirúrgica.

CONCLUSÃO

A radiologia  esta  para  a  ortopedia,  assim como o  gesso  esta  para  a  ortopedia.  O trabalho  do 
profissional em radiologia baseia-se em evidência radiológica do problema ortopédico. Com isto, 
todo ortopedista deve conhecer a fundo a radiologia ortopédica para se firmar um diagnóstico.

A radiografia é necessária para diversos procedimentos da cirurgia ortopédica funcionando como 
guia para o cirurgião.

O  tecnólogo  em  radiologia  desempenha  um  papel  importante  tendo  como  responsabilidade  a 
garantia de uma imagem de boa qualidade. Ele opera a tecnologia que proporciona ao cirurgião “os 
olhos”  ou  a  visão  durante  o  procedimento,  por  isso,  os  desenvolvimentos  de  equipamentos 
radiológicos mais sofisticados, resistentes e leves, facilitam o deslocamento e, conseqüentemente, o 
trabalho dos técnicos que realizam exames em centros cirúrgicos.
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