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RESUMO 

Os princípios da bioética da beneficência, não – maleficência, autonomia e justiça são 

discutidos no contexto das implicações éticas da atuação dos profissionais das técnicas 

radiológicas. São considerados as responsabilidades quanto à radioproteção própria, dos 

pacientes e outros profissionais ocupacionalmente expostos, a relação 

profissional/paciente – cliente, em diferentes situações de conflitos éticos. Além disso, a 

relação com outros profissionais que permeiam o fazer profissional em Serviços de 

Radiodiagnóstico e Radioterapia são discutidos. As tecnologias avançadas em 

diagnóstico por imagem são apresentadas quanto ao princípio da justiça, chamando a 

atenção à importância dos exames convencionais de Raios X nos serviços oferecidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

1. Introdução  

Os profissionais das técnicas radiológicas estão envolvidos em um fazer 

profissional com muitos desafios éticos. No contexto hospitalar, no contato com pacientes 

e seus familiares, no enfrentamento do binômio saúde – doença e suas implicações, a 

confidencialidade e a discrição quanto as informações obtidas pelas imagens. Ao mesmo 

tempo os aspectos físicos do trabalho com as radiações ionizantes, os perigos da interação 

destas com os organismos vivos e a responsabilidade da proteção tanto dos pacientes 

quanto de outros profissionais ocupacionalmente expostos.  

Além disso, o convívio necessário com profissionais de diversas formações, 

médicos, enfermagem, psicólogos entre outros. Por outro lado há que se considerar o 

relacionamento entre os profissionais das técnicas radiológicas e as tecnologias que 

tiveram avanços significativos nas últimas décadas. Dentro deste intrincado contexto o 

presente trabalho busca uma correlação destes diversos aspectos com os princípios da 



bioética da beneficência, não – maleficência, autonomia e justiça. Pretende abrir 

horizontes quanto às discussões acerca do comprometimento profissional necessário a 

boa prática das profissões que executam exames diagnósticos por imagem e unir esforços 

entre as categorias na valorização da classe. 

2. Desenvolvimento 

2.1.  Ética nas Radiações Ionizantes 

 Os cursos técnicos e tecnológicos que formam os profissionais das técnicas 

radiológicas contemplam amplamente conteúdos de radioproteção como nenhum outro 

curso profissionalizante ou acadêmico. Assim que, embora tenhamos uma grande gama 

de profissionais que atuem em áreas expostas à radiação ionizante, cabe aos profissionais 

devidamente preparados se responsabilizarem eticamente pelos demais, em termos de 

manter uma conduta segura e responsável.  

Sob o ponto de vista do princípio da não – maleficência, podemos considerar a 

omissão como uma maneira de prejudicar o próximo, seja profissional ou paciente, 

quando ignoramos o comportamento negligente do outro. Segundo Goldim a não 

maleficência é o mais controverso de todos os princípios da bioética, uma vez que muitos 

autores consideram que evitar o dano intencional, já está, na realidade, visando o bem do 

outro e que, neste sentido, já está previsto no princípio da beneficência (GOLDIM, 2016). 

Porém observa-se que na questão da exposição à radiação ionizante podemos distinguir 

claramente os dois princípios quando levamos em consideração que a omissão de 

informações ou de correções de conduta quando nos vemos diante de uma atitude 

irresponsável de exposição à radiação ionizante, seria unicamente para evitar um prejuízo 

probabilístico e não na busca de um benefício direto. 

 Seria claramente um prejuízo intencional expor uma pessoa desnecessariamente à 

radiação, sendo infligido aí, além de normas específicas e considerando somente o 

aspecto ético, o princípio da beneficência. Por outro lado, não estaríamos diretamente 

envolvidos em situações nas quais, no uso de sua autonomia ou falta de conhecimento, 

uma pessoa se exponha desnecessariamente à radiação mesmo que já tenha tido contato 

com orientações em contrário. Por que, neste contexto, estariam os profissionais das 

técnicas radiológicas mais eticamente implicados do que os demais, e, até mesmo daquele 

que se expõe? Pelo vasto conhecimento que estes profissionais possuem, dos agravos à 

saúde a que estarão sujeitos os envolvidos.  



Considerando o fato das radiações não poderem ser vistas, nem sentidas e seus 

efeitos, quando em baixas doses, de difícil associação a uma exposição específica, nos 

vemos de maneira corrente em situações de negligência quanto à exposição de 

profissionais, de pacientes e familiares acompanhantes. Mais eticamente envolvido 

estarão os profissionais das técnicas radiológicas por saberem que um eventual malefício 

jamais será correlacionado ao seu fazer profissional e que sua omissão provavelmente 

jamais será percebida. 

2.2. Relação com o paciente 

 O contato que o profissional das técnicas radiológicas tem com os pacientes 

enviados a realizarem exames de diagnóstico por imagem pode não ser demasiadamente 

prolongado para considerações acerca do envolvimento emocional com a situação do 

outro e, por isso, pode-se imaginar uma relação com poucos conflitos éticos. Por outro 

lado, temos alguns aspectos a serem considerados e, por isso, vão enumerados: 

a) O contato eventualmente prolongado com pacientes e familiares em tratamento 

radioterápico; 

b) A eventual designação dos profissionais das técnicas radiológicas em obter o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido do paciente para exames que o 

demandem; 

c) O contato físico entre o profissional e o paciente no ato de posicioná-lo para 

realização do exame; 

d) A condução de exames constrangedores ou intimidantes;  

e) O acesso dos profissionais às imagens diagnósticas e o eventual apelo, por parte 

dos pacientes, a um diagnóstico prévio. 

O Serviço de Radioterapia possui uma equipe multiprofissional: oncologistas, físicos 

– médicos, radiologistas, técnicos, tecnólogos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 

assistentes sociais, nutricionistas, entre outros. Neste contexto já se percebe a importância 

de respeitar os limites da atuação de cada profissional envolvido. Estabelecendo este 

primeiro critério e nos atendo às funções dos profissionais das técnicas radiológicas é 

importante manter o foco na execução do tratamento, no posicionamento adequado do 

paciente, no manuseio dos equipamentos e no auxílio na obtenção de imagens prévias ao 

planejamento radioterápico.  



Respeitar a vulnerabilidade dos pacientes e seus familiares, tendo em mente que o 

meio hospitalar é para o profissional seu lugar de trabalho, de dia-a-dia, ou seja, de 

conforto. Por outro lado, o hospital é, para muitos pacientes e seus familiares, outro 

mundo, paralelo ao seu, os quais não conhecem as regras e não prevêem o desfecho de 

sua estada neste meio. Portanto há que se estar atento ao outro, de posicionar-se em seu 

plano de visão, de estabelecer uma relação de respeito e sintonia baseada na confiança. 

 No que se refere à apresentação junto à pacientes e seus familiares de eventual Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, os profissionais das técnicas radiológicas são 

autorizados a apresentá-los, quando se tratarem de técnicas diagnósticas em que estão 

qualificados a prestar esclarecimentos quanto aos procedimentos, seus riscos, benefícios 

e alternativas (PINA, 2014). Um exemplo em que se aplica Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido está nos exames de Tomografia Computadorizada em que é necessário 

o uso de contraste iodado, em decorrência de possíveis efeitos adversos.  

Para fins legais define-se Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a aprovação 

expressa ou tácita do doente/cliente quanto a um determinado procedimento diagnóstico, 

tendo por base os princípios da autonomia. Os seus objetivos são respeitar e promover a 

dignidade e autodeterminação da pessoa e protegê-la contra uma eventual complicação 

em benefício alheio ou em benefício geral (PINA, 2014). 

Assim sendo, o compromisso ético do profissional ao apresentar este termo deve estar 

em prestar informações com clareza sem subestimar ou sobrevalorizar os riscos e 

benefícios, respeitando a autonomia do paciente, levando em consideração seu estado de 

vulnerabilidade causada pela doença ou ansiedade com o diagnóstico.   

Quanto ao contato físico dos profissionais das técnicas radiológicas no posicionar os 

pacientes para execução do exame é necessário levar em consideração a preservação do 

pudor do paciente e é fácil realizar uma correlação às circunstâncias constrangedoras que 

alguns exames diagnósticos possibilitam. O exame de Enema Opaco, por exemplo, em 

que é necessária a inserção via retal de contraste e o paciente é exposto a diversas 

incidências de radiação para melhor visualização de todo o intestino grosso, em função 

do posicionamento deste na parede abdominal, que favorece a sobreposição de estruturas 

na imagem (BONTRAGER, LAMPIGNANO, 2010). Assim que, além da preocupação 

quanto ao pudor do paciente é necessário auxiliá-lo na mudança de posicionamento na 



mesa de exame, mantê-lo confortável e favorecer a obtenção de imagens apropriadas ao 

diagnóstico médico. 

Ainda no que se refere ao auxilio ao paciente no momento da realização dos 

procedimentos, existem alguns destes exames que, embora não constrangedores, são, no 

entanto, intimidadores. É um exemplo o exame de Ressonância Magnética (RM) em 

equipamento de campo fechado, em que o paciente se vê inserido em um tubo estreito. 

Este formato de tubo fechado gera ansiedade em alguns pacientes claustrofóbicos. 

Haddad e outros (2005) realizaram uma pesquisa para traçar o perfil dos clientes que se 

submeteram a exames de RM e constataram que 24 % sentiram desconforto por terem de 

permanecer imóveis e 14% afirmaram que a forma de túnel do aparelho causou 

claustrofobia sendo que 3% não conseguiram finalizar o exame (HADDAD et. al., 2005). 

Para minimizar a sensação de desconforto do paciente cabe ao profissional passar 

segurança, informando o passo – a – passo do exame, utilizar-se adequadamente do 

microfone da sala de comando para facilitar a comunicação com o paciente e possibilitar 

a finalização segura do exame. 

Por fim um risco de infração ética muito grave a que está sujeito os profissionais das 

técnicas radiológicas é de “adiantar” informações acerca de exames, quando da 

insistência dos pacientes. Mesmo que uma fratura óssea, por exemplo, possa ser 

facilmente identificada pela experiência na visualização de imagens semelhantes, não há 

qualificação em qualquer profissão que não a médica em interpretar imagens médicas.  

2.3. Relacionamento com outros profissionais 

 Em continuidade ao levantado quanto à ansiedade de pacientes, que por vezes 

podem insistir em saber informações sobre seus exames, antes do laudo médico oficial, é 

importante atenção aos limites de atuação dos profissionais envolvidos na aplicação 

médica do diagnóstico por imagem. Lembrando também dos múltiplos profissionais que 

podem estar juntos, atuando em um Serviço de Radioterapia, por exemplo, é necessário 

o respeito aos limites de atuação em uma equipe multidisciplinar. 

 Além disso, é recomendável que se conheça os códigos de ética destes 

profissionais com os quais se divide o ambiente de trabalho. É útil na identificação de 

situações eticamente conflitantes, sendo que, algumas vezes, esta situação de conflito se 

desfaria pelo simples entendimento dos aspectos éticos em que estão pautando os demais 



profissionais para condução de determinado conflito. Está previsto no código de ética dos 

profissionais das técnicas radiológicas, em relação com outros profissionais, o respeito 

mútuo, liberdade e independência profissional de cada um, buscando sempre o interesse 

e o bem estar do paciente/cliente (CONTER, 2011).  

2.4. Técnicos, tecnólogos e as tecnologias 

 Não somente os limites entre os profissionais das técnicas radiológicas com outros 

profissionais podem gerar conflitos éticos, mas também os limites entre os técnicos e 

tecnólogos em radiologia os podem evidenciar. De fato as atribuições entre estas 

categorias as tornam de certa forma, equivalentes inclusive em termos salariais. Uma 

distinção é realizada na atuação dos tecnólogos em radiologia na área industrial, na 

restrição que favorece aos tecnólogos a coordenação de Cursos Superiores de Tecnologia 

em Radiologia e algumas referências à sua atuação em pesquisa (CONTER, 2012).  

 Na busca por uma diferenciação mais técnica podemos verificar, pela simples 

análise do conteúdo programático de um curso técnico em radiologia e pelo curso em 

nível superior, o aprofundamento dos tecnólogos em relação às tecnologias de obtenção 

de imagens mais complexas, como a Ressonância Magnética, Medicina Nuclear e 

Tomografia Computadorizada, como exemplos. É neste sentido que vale ressaltar os 

perigos éticos de, na busca de estabelecer uma diferenciação mais explicita entre os 

profissionais das técnicas radiológicas, fiquem os tecnólogos tentados a buscar uma 

atuação com equipamentos avançados em detrimento de uma boa preparação para atuação 

com técnicas radiológicas convencionais.  

Aqui é preciso chamar atenção quanto ao princípio da bioética da justiça, que se 

refere à equidade na prestação de serviços de saúde, buscando sempre o benefício social 

mais abrangente, ou seja, que alcance um maior número de pessoas. Neste sentido o 

diagnóstico por Raios X, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) é, de longe, o 

mais acessível à população em geral. O acesso a exames considerados de Alta 

Complexidade, como Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, se faz tão 

desvinculado dos próprios princípios do SUS, que para ter acesso a eles é necessário, ou 

uma situação de urgência ou de diagnóstico já claramente evidenciado pelos Raios X 

(BRASIL, 2007). Nisto, o compromisso com o princípio da justiça, de qualquer 

profissional das técnicas radiológicas, seja técnico ou tecnólogo, passa por executar bem, 



com eficiência e comprometimento exames de Raios X, sob pena de comprometer o 

diagnóstico a que se limita àqueles que não têm acesso a técnicas mais apuradas. 

3. Conclusão 

 Sem querer dar o assunto como encerrado ou totalmente delimitado, mas, pelo 

contrário, mostrar como são abrangentes e como se irradiam para diversos aspectos, que 

é apresentada uma visão geral de alguns dos mais evidentes conflitos éticos em que estão 

inseridos os profissionais das técnicas radiológicas. Assim que, trata-se de um 

chamamento à reflexão, que deve ser considerado como uma provocação ao tema, para 

que seja continuamente debatido. 
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