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resumo: Radiologia de Intervenção é uma especialidade médica onde se realiza tratamento e diagnós-
tico guiado por imagem e que requer um perfil específico dos profissionais.
A existência de informação acerca das competências e habilidades que devem caracterizar estes profis-
sionais é importante para estabelecer qual o perfil ideal para a máxima eficiência. No decorrer da nossa 
prática, com Maior predominância em Sala de Angiografia, surge a necessidade de refinar e diferen-
ciar as funções desempenhadas. No entanto, após pesquisa bibliográfica e institucional constatámos 
que estas nem sempre se encontram bem explícitas. Este artigo tem origem na vontade de procura e 
aprofundamento do conhecimento. Através da reflexão na prática diária e na pesquisa bibliográfica, 
concluímos que o enfermeiro em RI deve ser dotado de uma personalidade proactiva e dinâmica, deve 
possuir uma destreza manual refinada e ser capaz de se inserir numa equipa multidisciplinar muito 
variada.
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abstract: Interventional Radiology is a medical specialty conducting image guided treatment and 
diagnosis, and requires a specific professional profile.
Information about competences and abilities that characterize these professionals is vital to define the 
ideal profile for maximum efficiency.  With practice, specially in  angiography rooms, comes the need 
to refine and differentiate the performed tasks. However after bibliographic and institutional research 
we found these are not always clearly stated. This article emerges from the necessity of acquiring and 
deepening knowledge. Through daily reflexion in practice, and bibliographic research we come to the 
conclusion that a nurse in Interventional Radiology must possess a proactive personality, be gifted with 
a refined manual dexterity and be able to integrate a diverse multidisciplinary team.
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I. Introdução
Os avanços tecnológicos contemporâneos na área da 

saúde procuram utilização de procedimentos cada vez 
menos invasivos, potenciando o nascimento de subespe-
cializações da medicina, tais como a Radiologia de Inter-
venção (RI).

A evolução constante e o aumento da complexidade 
de procedimentos em RI (vasculares e não vasculares) têm 

proporcionando a inserção do enfermeiro nesta especiali-
dade da saúde, exigindo destes profissionais o desenvolvi-
mento de novas competências.

 A existência de apoio de enfermagem diferenciado é 
uma componente vital para a prestação de um atendimento 
holístico centrado na pessoa.

O enfermeiro em RI deve ser dotado de um perfil ade-
quado à vasta área de atuação da Radiologia de Interven-


