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Sinopse

Em 1998, foi criado no Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN-NE), o Serviço de
Atendimento a Emergências Radiológicas (SAER) com o objetivo de disponibilizar para população de
Pernambuco e estados vizinhos uma equipe de profissionais especializados em pronto atendimento a
situações de emergência e proteção radiológica. Esta ação tem a finalidade de descentralização das
ações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão responsável pelo licenciamento e
salvaguarda de fontes radioativas no Brasil.  Com este trabalho podemos concluir que a implantação
do SAER/CRCN veio a atender as expectativas iniciais, tendo nestes últimos anos prestado assistência
em situações com suspeita de material radioativo, participado ativamente, com simulação de carga
radioativa, do Exercício de Emergência Aeronáutica Completo (EXEAC) do Aeroporto dos
Guararapes – Gilberto Freire, realizado bianualmente treinamento aos órgãos de pronto atendimento a
acidentes e participado, por meio de seus membros, em eventos da área.

Introdução

Dentre as funções de estado da CNEN, destacamos o pronto atendimento a acidentes de origem
radiológica e nuclear [1]. Neste contexto, foi criado no CRCN-NE um serviço desta natureza, o SAER,
que no início, entre 1998 e 2000, dispunha de apenas alguns servidores que passaram a fazer parte da
escala mensal de sobreaviso do Serviço de Atendimento a Ocorrências (SAO) da CNEN. A partir de
2001 esta equipe vem ganhando novos membros e estrutura e hoje conta com doze servidores, sendo
dois membros permanentes e dez em regime de rodízio compondo, em duplas, a escala da CNEN. Este
trabalho tem como objetivo apresentar um histórico da atuação do SAER/CRCN-NE no atendimento a
situações suspeitas de emergência radiológica, realização de cursos e treinamentos, interação com
diversos órgãos de pronto atendimento a acidentes, participação em eventos da área, bem como
mostrar a infra-estrutura disponível para o caso de situações reais de emergência radiológica.

Corpo do Trabalho

Histórico

A equipe do SAER/CRCN-NE foi inicialmente composta por apenas quatro servidores que se
revezavam na escala de sobreaviso, nesta época (1998 a 2000) o CRCN estava treinando os primeiros
servidores aprovados em concurso, qualificando-os para atuar nas mais diversas áreas das radiações
ionizantes [2]. Nesta época se dispunha também para outros fins, de detectores de área e contaminação
do tipo Geiger Muller (GM), duas viaturas do Centro não exclusivas ao serviço de emergência e uma
infra-estrutura, não dedica ao fim, para atuar como primeiro respondedor. Mesmo assim, em 2000
manteve-se o primeiro contato com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
(INFRAERO) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a realização de palestras
sobre resposta a emergências radiológicas para os fiscais que atuam em portos e aeroportos da região
[3].
Em 2001, em parceria com a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho
(FUNDACENTRO) e a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (CODECIPE) foi realizado o I
Curso de Atendimento a Emergências Radiológicas tendo também como palestrantes membros dos
serviços de emergências do CRCN-NE, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e do
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e com a participação de representantes
dos diversos órgãos de pronto atendimento a acidentes, corpo de bombeiros, vigilância sanitária de
portos e aeroportos, policia civil, militar e federal, defesa civil do estado e dos municípios da região
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metropolitana e servidores deste Centro [4]. Este evento foi marcado pelo primeiro exercício de
campo, para simulação de acidente, realizado em Pernambuco. O exercício aconteceu no Centro de
Treinamento do Corpo de Bombeiros (figura 1).

      

Figura 1: Exercício de campo realizado no
Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros
em 2001 – equipe chegando ao local.

Figura 2: Exercício de campo realizado no
Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros
em 2001 - cenário da simulação de perda de
fonte radioativa.

O ano de 2002 foi marcado pela nossa primeira participação como observador do EXEAC 2002,
exercício realizado anualmente pela INFRAERO como validação do seu Plano de Emergência do
Aeroporto dos Guararapes – Gilberto Freire (PLEM), com o envio de sugestões e participação de
reuniões com órgãos interessados.
O II Curso de Atendimento a Emergências Radiológicas fechou com grande sucesso o ano de 2003,
com apoio do serviço de emergência do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (SAER/IRD), por
meio de seus membros, os quais participaram como palestrantes, oferecendo também toda logística
necessária para o pronto atendimento: EPIs, monitores de área, teletectors e fontes reais de baixa
atividade para o exercício de campo. Na ocasião foi estabelecida uma rede de contato entre os órgãos
participantes com o envio, mensal, da escala de sobreaviso e telefones de contato do CRCN-NE. Nas
figuras 3 e 4 temos o exercício de campo realizado com a simulação de um acidente com transporte de
material radioativo.

                     

Figura 3: Exercício de campo realizado no
Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros
em 2003 – equipe se preparado para o
exercício.

Figura 4: Exercício de campo realizado no
Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros
em 2003 - cenário do acidente com transporte
de material radioativo.

Em 2004, inovamos nossa participação no EXEAC com a colocação de carga radioativa no avião [5].
Foi então realizada uma palestra prévia para o corpo de bombeiros militar do aeroporto, descrevendo



como seria a primeira abordagem deles em situação real, visto que, em caso de acidentes desta
natureza dentro do perímetro do aeroporto, eles serão os primeiros a chegar ao local do acidente [6]. A
corporação possui um detector de radiação portátil do tipo GM, em cuja ocasião foi explicado seu
funcionamento. Nesta simulação foi usado um Gerador de Tecnécio como material radioativo, sendo
cronometrado nosso tempo de resposta em 35 minutos. Neste ano também foi de grande importância à
aquisição do celular do SAER por parte da CNEN, possibilitando uma melhor cobertura para o
atendimento 24 horas e contatos necessários em caso de acidente.
Este ano já tem certa mais uma participação no EXEAC prevista para o mês de julho, como também a
realização do III Curso de Atendimento a Emergências Radiológicas com data prevista para o mês de
novembro já nas instalações definitivas do CRCN-NE. Ressaltamos também a recém aquisição de um
veículo exclusivo para o serviço, pleito conseguido na atual gestão e compra de quatro rádios
comunicadores de curto alcance. Podemos agora contar com o veículo 24 horas preparada para o
pronto atendimento. Encontra-se ainda em processo de compra um kit de atendimento a emergência
com monitores de área e contaminação, um cintilador e dois teletectors.

Estrutura de Pessoal

Atualmente, o SAER/CRCN-NE dispõe, voluntariamente em sua equipe de sobreaviso, de doze
servidores, sendo um membro permanente na escala do SAO, um membro permanente na escala do
CRCN-NE e dez em regime de rodízio compondo, em duplas, a escala da CNEN. Contamos ainda com
dois funcionários da área administrativa disponíveis para o caso de apoio logístico quando necessário,
bem como outros servidores dispostos a receber, voluntariamente, treinamento básico para compor o
grupo de emergência. Para este ano, pensamos ampliar o serviço com a criação de equipes específicas
para o caso de situação real de emergência. A equipe que compõe o SAER/CRCN-NE atualmente
possui a seguinte formação mostrada na Tabela 1:

Tabela 1: Equipes do SAER/CRCN-NE.

Equipes Sistema de Sobreaviso Situação de Emergência Membros

Equipe I Membros Permanentes Coordenação da Emergência Dois servidores de nível superior

Equipe II Averiguação de
Ocorrências

Operação de
Descontaminação

Um servidor de nível superior e um de
nível médio

Equipe III Averiguação de
Ocorrências

Operação de
Resgate e Controle da Fonte

Um servidor de nível superior e um de
nível médio

Equipe IV Averiguação de
Ocorrências

Monitoração Ambiental,
Individual e Dosimetria

Dois servidores de nível superior

Equipe V Averiguação de
Ocorrências

Comunicação e
Rastreamento

Dois servidores de nível superior

Equipe VI Averiguação de
Ocorrências

Controle e Isolamento de
Área

Dois servidores de nível superior

Equipe VII - Apoio Logístico Um servidor de nível superior e um de
nível médio

Estrutura Atual e Necessidades

O SAER/CRCN-NE hoje dispõe da seguinte infra-estrutura logística para o pronto atendimento a
situações de emergência de origem radiológica:
- Dois cintilômetros não dedicados, utilizados também para outros fins;
- Nove dosímetros digitais de bolso, sendo quatro de uso exclusivo do serviço;
- Dois monitores de contaminação E-140, um monitor de área ASP-1 com sonda GM e um monitor de
área E-520 com sonda GM, todos da Eberlyne. Nenhum de uso exclusivo do serviço;
- Uma câmara de ionização Babyline da Victoreen de uso geral do Centro;



- EPIs incluindo macacões de pano, tyvec, máscaras, filtros, luvas e sapatilhas em quantidade limitada
aos atuais membros da equipe de sobreaviso;
- Dois telefones fixos, uma linha direta e um ramal;
- Um telefone celular de uso exclusivo pelos membros do serviço;
- Quatro rádios comunicadores, não profissionais, do tipo talkbout de curto alcance;
- Uma viatura de uso exclusivo do serviço;
- Material de suporte para isolamento de área e contenção de contaminação;
- Sala exclusiva com estrutura básica ao funcionamento do serviço: móveis, armários e computador.

Diante do exposto acima, existe a necessidade de aquisição de equipamentos exclusivos ao serviço,
tais como: Dois cintilômetros, sendo que um já está em processo de compra; dois monitores de área,
sendo um kit em processo de compra; dois teletectors, já em processo de compra; radio comunicadores
profissionais de longo alcance e com bateria recarregável; canetas dosimétricas e EPIs, como botas e
demais sobressalentes e em maior quantidade para situações reais e para uso em treinamentos.
No entanto, a infra-estrutura atual permite ao SAER/CRCN-NE efetuar com rapidez e segurança o
atendimento a acidentes com material radioativo.

Resultados

Os principais atendimentos em casos suspeitos e recolhimento real de material radioativo são,
atualmente, registrados em formulário próprio seguindo as orientações do SAER/IRD, onde podem ser
vistos as quantidades de atendimentos realizados ano a ano. Na atual gestão deste serviço em Recife,
foram realizados, em 2004, sete atendimentos onde destacamos o recolhimento de fontes de carbono-
14 de uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em Campina
Grande-PB, jogado em um buraco, próximo a uma oficina usada como depósito dentro das instalações
da empresa. Neste mesmo ano em Maceió-AL recebemos a denúncia de haver sido encontrada uma
fonte de césio-137 em um ferro velho, em contato com a defesa civil comprovamos se tratar de um
cabeçote de raios X odontológico, recolhido posteriormente para a vigilância sanitária estadual. No
ano corrente (2005), até o mês de junho este número já se encontra neste patamar, com sete registros,
provavelmente devido a maior divulgação do serviço e vinda do CRCN-NE para as novas instalações.
Uma comprovação de tal fato é que no mês de março recebemos o convite para participar da reunião
sobre o plano preventivo de defesa civil realizada pela CODECIPE. A figura 5 mostra o gráfico dos
atendimentos registrados pelo serviço de emergência nos anos de 2004 e até junho de 2005.
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Figura 5: Atendimentos do SAER/CRCN-NE em 2004 e 2005.

Atentamos também para o gradativo aumento dos atendimentos a partir de 2001 com a realização do
primeiro curso e conseqüente maior divulgação do serviço para a população e órgão interessados.



Conclusões

Nestes sete anos de funcionamento podemos concluir que a implantação do SAER/CRCN veio a
atender as expectativas iniciais, tendo nestes últimos anos prestado assistência em situações com
suspeita de material radioativo, participado ativamente com simulação de carga radioativa, do
Exercício de Emergência Aeronáutica Completo (EXEAC) do Aeroporto dos Guararapes – Gilberto
Freire, realizado bianualmente treinamento aos órgãos de pronto atendimento a acidentes e participado,
por meio de seus membros, em eventos importantes da área. Assim, podemos assegurar que o
SAER/CRCN-NE pode e têm realizado atendimento de forma satisfatória e esclarecedora as chamadas
recebidas, possuindo profissionais treinados para o atendimento a emergências radiológicas nas regiões
Norte e Nordeste do Brasil.
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