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Introdução: O serviço de radiodiagnóstico é um dos setores de saúde que vem demonstrando 

necessidade de gestão adequada, já que neste ambiente está presente a Radiação Ionizante 

(RI). Ou seja, é improvável que se conviva bem com a RI se a gestão da Proteção Radiológica 

(PR) não estiver claramente presente no cotidiano dos trabalhadores. Objetivo: despertar a 

consciência profissional para promover a gestão da proteção radiológica em serviços de 

radiodiagnóstico. Método: revisão de literatura realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs e 

Pubmed, de 2010 a 2020. Resultados: pouco se encontra sobre o tema, observa-se a 

preocupação dos administradores dos serviços em questão com a qualidade dos serviços. O 

aumento da concorrência, as inovações tecnológicas, a disseminação da informação e a 

exigência dos usuários estão apontando para maior atenção à qualidade dos serviços, já que o 

acesso à informação muda atitudes e exigências dos usuários. Estes opinam, discutem e 

escolhem o melhor serviço, diante da gama de opções disponíveis no mercado. Com tanta 

complexidade, é necessário investir nos profissionais e nas tecnologias. Destaca-se que a 

consciência profissional é essencial para promover a gestão da PR, desde o planejamento do 

exame, uso de insumos, conhecimento dos equipamentos que geram as imagens e a troca de 

conhecimento constante entre a equipe multiprofissional atuante no serviço. Conclusão: A 

gestão da PR é um processo que deve iniciar na construção de um serviço de radiologia, 

envolvendo os gestores do serviço, o profissional responsável pelas questões técnicas, como 

blindagem das salas, controle de vestimentas de proteção radiológica e dosimetria, entre 

outros. Além destes, é indispensável que os profissionais estejam cientes do significado do 

trabalho com a RI e da responsabilidade com a PR para si e para os usuários. 
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