
IX Latin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013 

Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 

 

 

CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM EFEITOS DAS 

RADIAÇÕES IONIZANTES 

 

Teresa C. S. B. Leite
1
, Ilson P. M. da Silva

2,
 

Denise M. S. Jannuzzi
3
, Alexandre M. Maurmo

4 

 
1,2,3 

 Centro de Informações em Radioepidemiologia ( CIRA ) 

Fundação Eletronuclear de Assistência Medica (FEAM) 

Rua 7 n. 64 Praia Brava 

23974-080 Angra dos Reis, Rio de Janeiro 

feam@feam-etn.org.br 

 

 
4
 Centro de Medicina das Radiações Ionizantes (CMRI) 

Centro de Treinamento Prof. Nelson Valverde (CTNV) 

Fundação Eletronuclear de Assistência Medica (FEAM) 

Rua 8 s/ nº Praia Brava 

23974-080 Angra dos Reis , Rio de Janeiro 

ammaurmo@gmail.com 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
A principal motivação para o desenvolvimento da capacitação foi a necessidade de instrumentalizar formadores 

de opinião (agentes) com proximidade e credibilidade junto à população que habitualmente assistem em suas 

comunidades, para esclarecerem as dúvidas mais frequentes em relação às radiações ionizantes, ao 

funcionamento das usinas nucleares, aos planos de emergência e sobre a possibilidade de existirem efeitos das 

radiações sobre a saúde dos habitantes nas regiões próximas à central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - 

CNAAA. O projeto tem um público-alvo de 420 agentes, dos quais 60 já foram capacitados sob a forma de um 

projeto-piloto. Os resultados, até o momento, indicam que os temas centrais da capacitação foram adequados e 

os formadores de opinião tiveram os seus conhecimentos suficientemente ampliados, em função da estratégia 

empregada para a atividade proposta. Por outro lado, a informação repassada às comunidades pelos agentes, 

reconhecidos por seus constituintes como “as pessoas mais confiáveis”, reveste-se de maior credibilidade e 

consequentemente aumenta a probabilidade de sucesso na comunicação de temas importantes para a população 

que vive nos arredores da CNAAA. 

 

ABSTRACT 

 
The main motivation for the development of this training program was the need to make community agents 

leaving close and trusted by the communities they usually assist able to clarify the most frequent doubts people 

have concerning ionizing radiation, the operation of the nuclear power plants, the emergency plans and on the 

possibility of health effects on the inhabitants leaving in the neighborhood of the Admiral Álvaro Alberto 

Central Nuclear – CNAAA. The activity is aimed at 420 agents, and 60 of them have already been trained as a 

pilot project, as far. Preliminary results indicate that the central subjects that have been addressed were adequate 

and that opinion formers had their knowledge enlarged as a consequence of the strategy used for training. On the 

other hand, information furnished by the agents, recognized by the communities’ integrants as “most trusted 

people”, aggregate more value and so increases the probability of success on the communication process that 

encompass important aspects for the population living close to the CNAAA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Fundação Eletronuclear de Assistência Médica – FEAM é a instituição responsável pelas 

ações de saúde envolvendo radiações ionizantes na área da Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto – CNAAA, em Angra dos Reis, sendo sua mantenedora a Eletrobrás Eletronuclear. 

 

A Eletrobrás Eletronuclear, para atender “Condicionantes para Licenciamento da Usina 

Nuclear Angra 3”, deve propiciar a capacitação de agentes comunitários de saúde na 

discussão sobre os efeitos da radiação ionizante sobre a saúde humana, dentro do escopo de 

trabalho habitual desses agentes. 

 

Face às atribuições específicas da FEAM, e por sua condição como referência na capacitação 

de recursos humanos em saúde na área de radiações ionizantes, a Eletrobrás Eletronuclear 

solicitou a esta Fundação o desenvolvimento de Curso de Capacitação para agentes 

comunitários de saúde dos municípios de Angra dos Reis, Parati e Rio Claro. Ao término do 

programa, 420 agentes deverão ter sido treinados. Um projeto-piloto foi desenvolvido para 

testar a metodologia que será utilizada durante toda a atividade. 

 

 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

2.1. Metodologia para desenvolvimento dos cursos 

 

O curso, que se intitula “CAPACITACAO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE SOBRE POSSÍVEIS EFEITOS DAS RADIAÇÕES IONIZANTES NA SAÚDE 

HUMANA”, foi desenvolvido para ser aplicado em dois dias, totalizando 20 horas, com 

turmas de 20 Agentes Comunitários de Saúde indicados pelo gestor de saúde do município. 

 

O curso é ministrado por Instrutores do Centro de Informações em Radioepidemiologia - 

CIRA e do Centro de Treinamento Prof. Nelson Valverde, ambos da FEAM. Esses instrutores 

são capacitados em suas áreas de atuação e são responsáveis pelo treinamento dos 

funcionários da FEAM para o eventual atendimento a radioacidentado da CNAAA. 

 

O curso inicia suas atividades com a apresentação da metodologia a ser utilizada e a 

motivação que levou à sua implementação. Após a introdução é realizado um pré-teste para 

avaliação do nível existente de conhecimento dos participantes.  O mesmo teste é realizado 

ao final do treinamento, com o objetivo de avaliar o ganho de conhecimento adquirido 

durante o curso. 

 

Os testes são compostos de 15 questões de múltipla escolha que abrangem os seguintes 

tópicos: radiações ionizantes, proteção radiológica (básica), modos de exposição às radiações, 

câncer e anomalias congênitas e uma questão que sobre percepção de risco. 

 

As aulas são apresentadas em Power Point, todas gravadas em CD e entregues aos alunos no 

final do curso. 
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Foi confeccionado um certificado que apresenta no verso a carga horária e os temas 

apresentados, a saber: 

 Diretrizes de implantação do projeto de capacitação; 

 Apresentação da FEAM e do CIRA; 

 Apresentação de trabalhos sobre mortalidade realizados nas populações do entorno da 

CNAAA; 

 Noções básicas de física das radiações e de proteção radiológica; 

 Efeitos biológicos das radiações ionizantes; 

 Patologias agudas e tardias relacionadas às radiações ionizantes; 

 Aplicações das radiações ionizantes e acidentes envolvendo radiações ionizantes; 

 Funcionamento de usinas nucleares, Plano de Emergência de Angra dos Reis, visita 

ao Centro de Informações da Eletronuclear e visita ao Centro de Medicina das 

Radiações Ionizantes - CMRI. 

 

O curso é avaliado ao seu final, pelos participantes, através de um formulário específico e que 

abrange: organização e conteúdo, adequação do treinamento a atividade, carga horária, 

cumprimento dos horários, recursos materiais e ergométricos, grau de dificuldade, clareza do 

enunciado e tempo para resolução das questões dos testes, desempenho da coordenação 

técnica do curso, desempenho da coordenação administrativa do curso e eficiência dos 

instrutores. 

 

2.2. Resultados 

 

Foram analisadas, para avaliação da eficácia e eficiência da aplicação do projeto-piloto, as 

notas dos pré e pós-testes de todos os alunos e os erros por questão, sendo os acertos e erros 

agrupados nos temas presentes na avaliação. Para esta análise, foi utilizado o software 

estatístico Minitab 16 onde foram gerados histogramas, gráficos Box Plot e gráficos de 

variação das médias.   

 

A Figura 1 apresenta o Box Plot da variação das notas dos pré e pós-testes, demonstrando o 

ganho de conhecimento avaliado pelas questões apresentadas. Nesta figura, a linha liga a 

média das notas dos dois testes. Além do grande aumento no valor da média das notas no pós-

teste, é relevante também salientar que a distribuição (variância) das notas em torno da média 

sofreu grande diminuição e o quadro das notas do pós-teste diminuiu em tamanho, mostrando 

que a maioria delas se encontra acima de 80 pontos. 
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                             Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

A Figura 2 apresenta o histograma das notas do pré-teste. Este tem o comportamento 

esperado de uma distribuição normal com valor P bem acima de 0,05. A concentração das 

notas é maior entre 55 e 85 pontos. 
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                          Figura 2.  

 

 

 

A Figura 3 analisa a distribuição das notas do pós-teste e observa-se um claro deslocamento 

da curva para a direita, demonstrando a elevação das notas, que passam a ter um intervalo de 

75 a 100 pontos. 
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                         Figura 3.   

 

 

 

 

As figuras 4 e 5 analisam os erros por questão dos pré e pós-testes. Nesta figuras fica clara a  

melhora no desempenho dos alunos, ainda com alguma dificuldade na aquisição do  

conhecimento nas questões 1, 2, 5, 13, 14 e 15. Essas questões estão relacionadas aos temas 

radiações ionizantes, contaminação radiológica, anomalia congênita e percepção de risco. 
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Figura 5.  

 

 

 

Com o objetivo de melhor avaliar o ganho de conhecimento, as questões abordadas na 

avaliação foram divididas em três áreas de conhecimento. O primeiro grupo aborda as 

questões 1, 2, 3, 4 e 5 e relativas aos temas radiações ionizantes, proteção radiológica e 

modos de exposição; o segundo, as questões 6, 7, 8, 9 e 10 (câncer) e o terceiro as questões 

11, 12, 13 e14 sobre anomalias congênitas e a questão 15 (percepção de risco). Analisando-se 

os acertos dos pré e pós-testes, por grupo de conhecimento (figura 6) e a média de erros por 

grupo de conhecimento (figuras 7 e 8), fica claro o ganho relativo médio de conhecimento no 

grupo 1. O grupo 2 apresentou um grande aprimoramento da turma em geral, aumentando-se 

a média de pontos e concentrando-se a distribuição das notas bem próxima da média. O grupo 

3 apresenta melhora discreta, mas também teve redução na variação das notas. 
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A média de erros por questão apresentada nas figuras 7 e 8 confirma a melhora com a 

diminuição da média de erros por grupo de conhecimento, de 10 questões no pré-teste para 4 

no pós-teste. 
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                         Figura 7.   
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                          Figura 8.  

 

 

Os indicadores de avaliação do Curso mostram os seguintes resultados: 

 Ótimo: 75,1%; 

 Bom: 22,8%; 

 Regular: 2,0% e 

 Fraco: 0,2%. 

Os itens que tiveram avaliação regular foram carga horária estabelecida, recursos 

ergométricos e grau de dificuldade, clareza do enunciado e tempo para resolução das 

questões. O único item em que houve avaliação “fraca” foi recursos ergométricos.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Foi utilizada para a execução do projeto-piloto a experiência da FEAM, através dos 

profissionais que há mais de 10 anos são responsáveis pela capacitação de técnicos de saúde 

de nível médio e superior na sua área de medicina das radiações e de outras instituições que 

solicitam o apoio da FEAM com este propósito. 

O projeto-piloto levado a termo para a capacitação de agentes comunitários de saúde, com 

vistas à transferência de informações de temas relativos à segurança operacional da CNAAA 

e de eventuais efeitos para a saúde da população circunvizinha ao empreendimento, validou a 

metodologia a ser empregada no treinamento, com a mesma finalidade, e que vai abranger, no 

total, 420 agentes comunitários de saúde. 

A avaliação do projeto-piloto realça a questão da percepção pública de risco sobre a CNAAA 

e a necessidade de um sistema de comunicação com o público e com os formadores de 

opinião comunitários, tanto durante as fases operacionais “normais” da CNAAA quanto em 

uma eventual situação de crise. 
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