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ABSTRACT

A Fundação Eletronuclear Assistência Médica é a Instituição responsável pelas ações de resposta de saúde
envolvendo radiações ionizantes, na área da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis.
Devido as suas atribuições especificas e por ser referencia na capacitação de recursos humanos em saúde na área
de radiações ionizantes desenvolveu um conjunto de Cursos de Capacitação para Profissionais da Área de Saúde
visando prepará-los para a Resposta a Acidentes Radiológicos e Nucleares. São propostos módulos específicos
para a resposta de profissionais de Nível Técnico e de Nível Superior, a nível Pré-hospitalar e Hospitalar. Estes
módulos específicos são ainda divididos em níveis ou Módulos Básico ou Introdutório, Intermediário e
Avançado.  São aplicados pré-testes e pós testes para acompanhar a fixação do conteúdo, sendo mantida uma
série histórica de avaliações. Seu conteúdo é teórico-prático, desenvolvido em aplicações de 30 a 48h, com a
realização de simulações e distribuição de material didático. Já contamos mais de 80 aplicações de treinamentos,
focando pessoal interno e externo à Instituição, desenvolvendo interessante parceira com as Forças Armadas e
Defesa Civil.  É ainda mantido um link no site da Instituição visando acesso e download a mais de 400 títulos
sobre o assunto e troca de informações e experiências. Visando aprimorar o material didático, os autores
lançaram em 2011 o primeiro manual em língua portuguesa sobre o assunto com nova edição revisada prevista

apontam para ampliação do conhecimento e para adequação dos temas e da estratégia proposta para essa
atividade, demonstrando ainda que a informação repassada pode ser multiplicada e atende a crescente demanda
do país que tem sediado e sediará eventos internacionais relevantes sob risco QBNRE
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ABSTRACT

Eletronuclear Healthcare Foundation is the Institution responsible for the actions of health response involving
ionizing radiation in the area of Nuclear Power Plant  Almirante Álvaro Alberto in Angra dos Reis. Because of
their specific assignments and references for being in training health manpower in the field of ionizing radiation
developed a range of Training Courses for Professionals Area Health to prepare them for Response to
Radiological and Nuclear Accidents. Modules are proposed specifically for the professional response of the
Technical Level and Higher Level, the level Pre-hospital and hospital. These modules are further divided into
specific levels or modules, Basic or Introductory, Intermediate and Advanced. Are applied pretests and post tests
to monitor the content of fixing, maintaining a historical series of reviews. Your content is theoretical and
practical applications developed in 30 to 48 hours, with simulations (drills) and distribution of educational
materials. We already have more than 80 applications training, focusing on internal staff and external to the
institution, developing interesting partner with the Armed Forces and Civil Defense. It still maintained a link on
the institution seeking access and download over 400 titles on the subject and exchange of information and
experiences. For improving the teaching material, the authors launched in 2011 the first manual in Portuguese on
the subject with new revised edition in 2013: "MANUAL OF MEDICAL ACTIONS IN RADIOLOGICAL
EMERGENCIES". The results indicate increased knowledge and appropriateness of the themes and the strategy
proposed for this activity, demonstrating yet passed that information can be multiplied and meets the growing
demand of the country that has hosted and will host international events relevant at QBNRE risk.

1. INTRODUÇÃO

A Fundação Eletronuclear Assistência Médica (FEAM) é a Instituição responsável pelas ações
de saúde envolvendo radiações ionizantes, na área da Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto em Angra dos Reis, sendo sua Mantenedora a Eletrobrás Eletronuclear. Estas ações
englobam ações preventivas, informativas, ocupacionais e de resposta a emergências médicas
convencionais e as envolvendo radiações ionizantes. Devido as suas atribuições especificas
definiu em seu Planejamento Estratégico a Missão de desenvolver um conjunto de Estratégias
de Capacitação para Profissionais da Área de Saúde visando prepará-los para a Resposta a
Acidentes Radiológicos e Nucleares e se tornar referencia na capacitação de recursos
humanos em saúde na área de resposta a emergências envolvendo radiações ionizantes .

2. METODOLOGIA E RESULTADOS

Em 2003, quando nas reuniões de Planejamento Estratégico da Fundação Eletronuclear de
Assistência Médica e do Centro de Medicina das Radiações Ionizantes foi definida a  Missão
de desenvolver um conjunto de Estratégias de Capacitação para Profissionais da Área de
Saúde visando prepará-los para a Resposta a Acidentes Radiológicos e Nucleares e se tornar
referencia na capacitação de recursos humanos em saúde na área de resposta a emergências
envolvendo radiações ionizantes  observamos que não havia ação ou estrutura ou Instituição
semelhante a nível nacional. Constamos que os cursos de graduação médica dão pouca ênfase
à formação e planejamento de resposta a emergências em geral e principalmente com as
relacionadas a produtos perigosos.

Decidimos então definir e cumprir etapas de planejamento visando a montagem de um Centro
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de Treinamento que atendesse nossas necessidades. As etapas definidas foram as seguintes:
a) Capacitação de Instrutores e da Equipe básica de médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e equipe de apoio para a resposta de saúde:
b) Apoio de um Consultor de alto nível técnico;
c) Formatação de Conteúdo;
d) Aproximação com a Divisão de Proteção Radiológica da Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto - Angra dos Reis nossos consultores radiológicos;
e) Formatação Pedagógica e Didática;
f) Aplicações de Exercícios Simulados;
g) Sistema de avaliação de conteúdo e fixação com aplicação de pré-testes e pós-testes com
tabulação de resultados:
h) Sistematizar a avaliação dos cursos através de questionário com metas, indicadores e
manutenção de uma série histórica de avaliações e ações advindas destas avaliações.
i) Revisão e atualização periódica dos Procedimentos Internos relacionados;
j) Realizar um Seminário Anual convidando participantes externos para multiplicação e troca
de informações;
k) Produzir um Manual de Ações de Resposta da Área de Saúde em língua portuguesa que
facilitasse a disseminação deste conhecimento;
l) Colaborar com todas as iniciativas para que o país conte com um Sistema Nacional
Hierarquizado de Resposta Médica a desastres envolvendo produtos perigosos QBRNE
(químicos, biológicos, radionucleares e explosivos) e colaborar como Centro de Capacitação.

Apresentaremos a seguir, considerações e resultados sobre cada um destes itens.

2.1 Capacitação de Instrutores e da Equipe básica de médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e equipe de apoio para a resposta de saúde

Com objetivo de capacitar os Instrutores e a Equipe básica de médicos respondedores, sob
orientação de nosso consultor (Professor Nelson Valverde) realizamos um conjunto de
capacitações para a equipe, que pudesse melhorar a capacidade de resposta e formar
instrutores para um Centro de Treinamento que pudesse disseminar este conhecimento na
equipe de resposta da FEAM e posteriormente executar capacitações de equipes externas.

Foram realizadas as seguintes capacitações:
- Iniciamos em 2006 um Curso interno de Inglês para Instrutores e Gerentes.
- Participamos desde 2006 de capacitações na Escola Estadual de Defesa Civil do Estado do
Rio de Janeiro na área de resposta a emergências e desastres, tendo participado de 3
aplicações do CEERN Curso de Especialização em Emergências Radiológicas e Nucleares
(360 h)..
- Todos os Instrutores participaram de Cursos de Capacitação de Instrutores do SENAI, em
Angra dos Reis.
- Todos os Instrutores e Membros da Equipe de Resposta passaram a partir de 2005 a receber
treinamento e certificação internacional em ATLS básico e avançado, pela SERV-RIO em
Niterói RJ, com revalidação bianual.
- A partir de 2003 os Membros da Equipe de Assistência Médica de Resposta a Emergências
(EAME) e Enfermeiros passaram a fazer treinamentos no IRD sobre Resposta a Emergências
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Radiológicas, de aplicação anual e duração de 2 semanas (80 horas).
- A partir de março de 2007 os Membros da Equipe de Assistência Médica de Resposta a
Emergências (EAME) passou a fazer treinamentos na Unidade do REAC/TS  ORISE,  em
Oak Ridge  Tenessee USA cumprindo 2 módulos de 5 dias (40 horas)
Emergency Medicine
- Download do Programa REMM (Radiation Emergency Medical Management) de fácil
acesso através de qualquer site de busca na Internet, para consulta, formação de conteúdo,
estudos dirigidos e utilização em simulados.
- Participação nos congressos INAC e IRPA desde 2009, com apresentação de trabalhos.
- Participação nas reuniões do REMPAN/WHO desde 2006.
- Participação como observador no 3° CONVEX Exercício integrado da IAEA na Usina
Nuclear de Laguna Verde  Vera Cruz México  em julho de 2008.
- Participação como observador dos Exercícios Gerais Simulados de Emergência nas Usinas
Nucleares da Argentina, convidados pela ARN  Argentina em 2010, 2011 e 2002 (Embalse e
Atucha). E na França em 2007, a convite do SIPRON..

2.2 Apoio de um Consultor de alto nível técnico

O Professor Dr. Nelson José de Lima Valverde é Radiopatologista de notório saber na Área de
Higiene Ocupacional e Medicina das Radiações Ionizantes, com experiência no atendimento a
radio acidentados inclusive a nível internacional, atuante no acidente radiológico de Goiânia,
autor de diversos trabalhos científicos na área, trabalhou e chefiou por muitos anos o
Departamento de Saúde de Furnas Centrais Elétricas S/A quando operadora das Centrais
Nucleares de Angra dos Reis, foi membro do Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro), atualmente consultor da Agência Internacional de
Energia Atômica, da OPAS e OMS (REMPAN/WHO). Sempre manteve estreita relação com a
Área de Saúde Ocupacional das Usinas Nucleares, e foi então contratado como consultor da
Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (FEAM) e de seu CMRI (Centro de Medicina
das Radiações Ionizantes), objetivando elevar o nível técnico da Equipe de Resposta da Área
de Saúde a Emergências Radiológicas e Nucleares. Trabalha hoje como um consultor,
professor, revisor e seu incentivo constante e vigor científico levou a equipe a homenageá-lo,
dando seu nome ao Centro de Treinamento  do CMRI, recém-criado.

2.3 Formatação de Conteúdo

Com o apoio do Professor Nelson Valverde e da Divisão de Proteção Radiológica da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto foi criado um núcleo de conteúdo para ser administrado
nos cursos de capacitação contendo: Introdução à Física das Radiações, Aplicações da energia
radionuclear na indústria e medicina, Introdução à Radioproteção, Desmistificação da energia
nuclear, Radiopatologia, Manejo de pacientes Imunodeprimidos, neutropênicos e evoluindo
com Disfunção de Múltiplos Órgãos (MOD ou MOF), Planejamento de Resposta à Acidentes
e Desastres, Comunicações em Acidentes, Informação ao Público, Impacto psicológico de
acidentes e desastres, Monitoração, EPI, Procedimentos Especiais (Vestimentas especiais,
Preparo de Ambientes Especiais, Ventilação Autônoma em ambientes confinados,
Descontaminação, Procedimentos de Laboratório Clínico, Procedimentos para exames
complementares de imagem), e Suporte de vida no atendimento ao Trauma.  Conteúdo
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complementado por práticas, exercícios de mesa e simulados.

2.4 Aproximação com a Divisão de Proteção Radiológica da Central Nuclear Almirante
Álvaro Alberto - Angra dos Reis nossos consultores radiológicos

Foi fundamental  a aproximação com Divisão de Proteção Radiológica da Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto - Angra dos Reis, pois os mesmos são ativos participantes da
resposta, atuando como consultores radiológicos, em função de seu notório saber, reconhecido
internacionalmente e também por sua vasta experiência em descontaminar, pois esta é uma
ação relativamente frequente numa Usina Nuclear. O processo de descontaminação se inicia
na própria sala de descontaminação das Usinas e somos acionados quando há lesões
convencionais associadas, soluções de continuidade na pele ou se a dose equivalente efetiva
do acidentado no evento ultrapassa os rigorosos limites estabelecidos pela Eletrobrás
Eletronuclear S/A (atual operadora das Usinas Nucleares de Angra dos Reis) e da CNEN
(Comissão Nacional de Energia Nuclear). Este limite de exposição atual (Dose Autorizada) é
de 06 mSv/ano para o IOE (Indivíduo Ocupacionalmente Exposto), sendo obrigatório
confecção de relatórios de avaliação e propostas de prevenção, caso limites não previstos nas
LTR (Licenças de Trabalho com Radiação) sejam ultrapassados e sempre que o limite de 1,5
mSv seja ultrapassado, visando restrito controle dos princípios ALARA (Dose tão baixa
quanto razoavelmente possível). Estas doses são definidas bem abaixo do previsto na
legislação brasileira (Norma CNEN  NN  3.01 e ANVISA Portaria 453/98).

Em contrapartida e em função dos membros da Divisão de Proteção Radiológica e dos
Brigadistas das Usinas Nucleares serem os primeiros a chegar ao local e iniciar atendimento a
radio acidentados  nas áreas controladas das |Usinas, realizamos treinamentos periódicos de
atendimento Pré-Hospitalar para Leigos para estes membros (com retreinamento anual),
visando melhorar a capacidade, qualidade e tempo da resposta da área da saúde..

2.5 Formatação Pedagógica e Didática

Aproveitando a experiência dos membros da equipe com formação em nível de Mestrado e
das sugestões e críticas tabuladas dos Formulários de Avaliação de Cursos vimos aprimorando
de forma constante a formatação das aulas e a didática de aplicação. Hoje o conteúdo é com
certeza mais prático, mais iterativo, mais dinâmico do que quando iniciamos a proposta em
2003/2004. Utilizamos aulas em PPT, padronizadas (cor de fundo, logo marca e título da aula,
pouco texto por slide, mesmo padrão de letras e tamanhos pré-definidos, limitação de
quantidade/aula), com graus de dificuldade conforme o público-alvo e estágios do
treinamento, filmes curtos, práticas, discussão de casos clínicos, trabalhos de grupo com
apresentação dos resultados, exercícios de mesa e simulados.  Utilizamos também a análise de

de exposição à radiação e dispositivos de dispersão de radiação) nas conclusões de cursos,
conforme os estágios de treinamento.

São fornecidos material de apoio didático (papel, caneta, conteúdo em papel e em CD). Há
uma preocupação especial ergonômica no ambiente de aplicação dos treinamentos.São
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fornecidos lanches, almoço, hospedagem se necessário aos treinandos, e os mesmos são
remunerados com hora extra para participação nos treinamentos.

Os estágios de treinamento serão descritos a seguir.

2.5.1 - Nível Técnico

Tendo como público alvo profissionais de nível técnico de enfermagem, técnicos de
laboratório e Unidade Transfusional, Técnicos de Imobilização do Sistema Locomotor e
Tecnicos de Radiologia Médica.

a) Treinamento básico de nível técnico  CMRI III primeiro nível de treinamento,
introdução aos conceitos teórico-práticos, atribuição de responsabilidades de apoio, reposição
e comunicações. Acesso restrito ainda a atividades em área controlada.

b) Treinamento básico de nível técnico  CMRI II segundo nível de treinamento, já
aprofunda conhecimentos teórico-práticos, já tem atribuições de preparo de ambientes
especiais, apoio especializado em área controlada, registro, ainda não realizando
procedimentos de descontaminação.

c) Treinamento básico de nível técnico  CMRI I terceiro e maior nível de treinamento, já
com conhecimentos compatíveis com a habilitação de nível técnico, capaz de atuar em todas
as etapas do atendimento em área controlada, inclusive atuar no processo de
descontaminação, realizar atendimento pré-hospitalar adequado ao seu nível de
responsabilidades e capacitação. Realiza treinamentos complementares de reconhecimento de
área nas Usinas Nucleares e recebem capacitação externa em ATLS básico, com revalidação
bianual.

Todos os treinamentos são teórico-práticos e são concluídos com um Exercício Simulado
Geral.

Apenas os técnicos de enfermagem avançam aos treinamentos de nível CMRI  II  e  I.  Os
critérios para progressão são definidos pelo Responsável Técnico pelo Setor de Enfermagem
do CMRI, baseados em pelo menos 1 ano no nível anterior de habilitação, participação em
simulados, bom desempenho técnico, bom conhecimento teórico-prático específico,
desempenho maior ou igual a sete (07) nos testes e avaliações de desempenho nos
treinamentos, capacidade física, pró-atividade, iniciativa, criatividade e liderança

d) Treinamentos de Empregados em Geral Tem como público alvo todos os funcionários
administrativos e de apoio. O objetivo é uma introdução básica ao assunto, desmistificação do
uso da Energia Nuclear, Plano de Emergência e Ações de Evacuação das Unidades da FEAM.
Trata-se de um treinamento de sensibilização, com visita ao CMRI, uso de filmes
institucionais e visita ao Centro de Informações da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
em Angra dos Reis RJ. Não são aplicados testes de avaliação.

2.5.2 Treinamento de Nível Superior.
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a) Treinamento básico de Nível Superior  Tem como público alvo todos os médicos,
principalmente os do Setor de Emergência, Enfermeiros, Nutricionistas,
Farmacêuticos e Bioquímicos, Nutricionistas, Psicólogos, Fisioterapeutas,
Administradores Hospitalares da FEAM e convidados externos. Introduz o assunto,
revê conceitos de física das radiações, aborda Proteção Radiológica e Procedimentos
Específicos da Resposta. São aplicados exercícios teórico-práticos e se conclui com
um Exercício Simulado Geral.

b) Treinamento CMRI Nível Intermediário Nível Superior  tem como público alvo a
equipe de sobreaviso oficial da FEAM para emergências Radionucleares (EAME =
Equipe de Assistência Médica de Emergência), além de médicos e enfermeiros da
FEAM e externos, interessados em aprofundamento dos conhecimentos. A
programação visa aprofundamento dos conhecimentos específicos e no manejo de
pacientes neutropênicos e evoluindo em CTI com Disfunção ou Falência de Múltiplos
Órgãos (MOD ou MOF). Neste treinamento os membros da EAME são estimulados a
estudar e preparar palestras, apresentações e moderar debates.

c) Treinamento CMRI Módulo Avançado Nível Superior - trata-se de um Seminário
anual, com palestrantes e participantes externos convidados, e respondedores da
FEAM, sobre temas variados relacionados às Emergências. Os temas centrais são
definidos e os palestrantes internos e externos convidados. Em 2012 por exemplo, os
temas principais foram Biodosimetria, Capacidade de Resposta e Capacidade de
Capacitação. Contamos em 2012 com a participação do físico Luiz Bertelli do
Laboratório Nuclear de Los Alamos  USA.  .

2.6 Aplicações de Exercícios Simulados

Os cenários dos treinamentos práticos, casos clínicos e simulados hoje são variados, mais
consistentes e completos, mas são atualizados e revistos constantemente, conforme sugestões
da equipe de instrutores e treinandos. São utilizados em TODOS os treinamentos exercícios
práticos relativos a Procedimentos de Comunicação, Monitoração, Preparo de Ambientes
Especiais, Colocação e Retirada de Vestimentas especiais, Descontaminação. TODAS as
aplicações de treinamento são concluídas com um Exercício Simulado no CMRI, que objetiva
a prática de todos os procedimentos e conhecimentos acumulados.

Exercícios de mesa, discussão de casos clínicos, análise de filmes, análise de acidentes,
prática de suporte de vida em traumas são utilizados nos estágios de treinamento mais
avançados.

2.7 Sistema de avaliação de conteúdo e fixação com aplicação de pré-testes e pós-testes
com tabulação de resultados

Os pré e pós testes foram aperfeiçoados ao longo das aplicações e seu formato atual se
estabeleceu em 2009. Foram padronizadas questões de múltipla escolha com apenas 1
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resposta correta e de definição de assertiva verdadeira ou falsa, em 5 níveis de complexidade,
conforme o nível da habilitação ou retreinamento realizado: Treinamento básico de nível
técnico CMRI III, Treinamento Intermediário de nível técnico  CMRI II, Treinamento
avançado de nível técnico CMRI I, Treinamento básico de Nível Superior, Treinamento
Intermediário de Nível Superior. O primeiro grupo de questões aborda as questões 1, 2, 3, 4 e
5 relativas a temas de radiopatologia; o segundo grupo de questões aborda as questões 6, 7, 8,
9 e 10 relativas a proteção radiológica, modos de exposição, prática de procedimentos; o
terceiro grupo aborda as questões 11, 12, 13, 14 e 15 aborda questões de percepção de risco,
resposta a emergências e fluxos de atendimento, concluindo com a questão 16 com 10
assertivas para determinação se verdadeiras ou falsas sobre radiopatologia, percepção de risco
e fluxos de atendimento. As questões de 1 a 15 são valoradas em 0,5 pontos cada e a questão
16 em 2,5 pontos, cada assertiva valorada em 0,25 pontos, totalizando 10 pontos.

A  seguir apresentaremos a síntese dos resultados nos últimos 5 anos (totalizando 56
aplicações e 980 treinandos) foram:

Treinamento básico de nível técnico  CMRI III Habilitação (referente a 8
aplicações e 160 treinandos): Média 2,25 no pré-teste com notas variando de zero a
6,0 e 7,5 no pós-teste, variando de 5,5 a 10. Retreinamento (referente a  4 aplicações e
80 treinandos:  5,25 no pré-teste, variando de 3,5 a 8,5 e 8 no pós-teste variando de
6,25 a 10.
Treinamento básico de nível técnico  CMRI II - Habilitação (referente a 8 aplicações
e 140 treinandos): Média 5,25 no pré-teste, com notas variando de 4,0 a 6,5 e 7,75 no
pós-teste, com notas variando de 5,5 a 10. Retreinamento (referente a 8 aplicações e
160 treinandos): Média 4,75 no pré-teste, com notas variando de 2,75 a 8,5 e 8,25 no
pós-teste variando de 6,5 a 10..

Treinamento básico de nível técnico  CMRI I - Habilitação (referente a 6 aplicações e
90 treinandos): Média 6,25 no pré-teste. com notas variando de 4,5 a 8,0 e 8,75 no
pós-teste, com notas variando de 6,5 a 10. Retreinamento (referente a 8 aplicações e
120 treinandos):  Média 5,75 no pré-teste, com notas variando de 3,75 a 8,0 e 8,5 no
pós-teste variando de 6,75 a 10..

Treinamento Básico de nível superior Habilitação e Retreinamento (referente a 12
aplicações com 200 treinandos): Média 4,5 no pré-teste, com notas variando de 2,5 a
7,5. e 8,5 no pós-teste com notas variando de 6,5 a 10.

Treinamento Intermediário Nível Superior referente a 2 aplicações com 30
treinandos: Média 8,0 no pré-teste, com notas variando de 6,5 a 9,5 e 9,0 no pós teste
com notas variando de 7,5 a 10.

Treinamento CMRI Módulo Avançado Nível Superior  trata-se de um Seminário
anual, com palestrantes e participantes externos convidados, sobre temas variados
relacionados. Neste treinamento não são aplicados os testes a todos os presentes. O
professor Nelson Valverde prepara um teste específico (usa questões similares às
utilizadas nos Cursos que administra na América Latina pela Agência Internacional de
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Energia Atômica) teórico-prático, para aplicação apenas aos médicos e enfermeiros da
equipe oficial de sobreaviso a emergências na Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto, em Angra dos Reis.

Não concluímos ainda a análise estatística dos resultados mas percebemos que há uma
tendência de melhora da nota média do pós-teste para valores acima de 7,0 e tendência
de queda de rendimento no retreinamento em relação ao treinamento anterior, por isso
tomamos a decisão de aumentar a frequência das aplicações e hoje exigimos dos
treinandos uma periodicidade anual. Apesar de não havermos concluído a análise
estatística dos resultados, o resultado da formação de pessoal proposta na resposta da
área de saúde a emergências radiológicas e nucleares em exercícios simulados e
situações reais têm demonstrado excelentes resultados..

2.8 Sistematizar a avaliação dos cursos através de questionário com metas, indicadores e
manutenção de uma série histórica de avaliações e ações advindas destas avaliações

Após cada aplicação os treinandos respondem a um questionário de avaliação, com atribuição
de valores de 0 a 10 a cada quesito e há um espaço aberto a críticas e sugestões sem
necessidade de identificação. Os quesitos avaliam: organização e conteúdo do treinamento,
adequação em relação às atividades do treinando, carga horária para abordagem de cada
assunto, cumprimento dos horários estabelecidos, avaliação dos recursos materiais e
ergonômicos utilizados, grau de dificuldade, clareza dos enunciados e tempo para realização
das questões dos testes e atividades práticas, desempenho das coordenações técnica  e
administrativa dos treinamentos e avaliação de cada instrutor (conhecimento, didática,
empatia, etc).

Contamos com uma série histórica de avaliações desde 2003, e os resultados mostram médias
de avaliação maior que 8,0 em todos os quesitos. Com o resultado das avaliações e sugestões
formuladas nestes 10 anos, aumentamos e aperfeiçoamos o conteúdo, aumentamos as
aplicações práticas, melhoramos a qualidade das palestras e sua didática, melhoramos em
relação ao respeito aos horário estabelecidos, melhoramos a qualidade dos instrutores e os
recursos materiais didáticos e recursos ergonômicos. Mas persiste uma queixa frequente que
não conseguimos ainda contornar relativa à adequação da quantidade de informações e tempo
do treinamento. As aplicações se desenvolvem em 5, 3 e 2 dias. Temos dificuldade em
prolongar sua execução por dificuldades operacionais, principalmente na dificuldade de
substituição dos treinandos em seus plantões e atividades de rotina por carência de pessoal em
uma Instituição de Saúde do interior, no sul do Estado do Rio de Janeiro, que engloba 4
municípios com uma população total que não ultrapassa 320.000 habitantes.

2.9 Revisão e atualização periódica dos Procedimentos Internos relacionados

Em função da experiência acumulada temos mantido a periodicidade bianual de revisão dos
procedimentos, sempre sob supervisão da Divisão de Proteção Radiológica da Central

da Agência Internacional de Energia Atômica, da Organização Mundial de Saúde e das
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observações e pareceres de nosso consultor técnico, professor Dr. NelsonValverde. Hoje
estamos na Revisão 14  Dezembro 2011, de nossos Procedimentos, que tem sua primeira
formulação pela antiga Divisão de Saúde de Furnas Centrais Elétricas S/A datada de 1980.
Este ano estamos iniciando a Revisão 15  2013. Nossos procedimentos fazem parte dos
Procedimentos do MOU (Manual de Operação das Usinas) da Central Nuclear de Angra dos
Reis. Os Procedimentos em questão são os seguintes:
- Procedimentos de Resposta da Área de Saúde aos acidentes radiológicos e nucleares na
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
- Aquisição, armazenamento e distribuição de Iodeto de Potássio
- Evacuação do Hospital de Praia Brava e do Ambulatório de Saúde Ocupacional em situações
de emergência.

2.11 Realizar um Seminário Anual convidando participantes externos para
multiplicação e troca de informações;

Em 2012 realizamos de 30/11/2012 a 02/12/2012 o XXII Treinamento Anual das Ações de
Resposta da Área de Saúde aos Acidentes Radiológico e Nucleares  CMRI Módulo
Avançado - - trata-se de um Seminário anual, com palestrantes e participantes externos
convidados, e respondedores da FEAM, sobre temas variados relacionados às Emergências.
Os temas centrais são definidos e os palestrantes internos e externos convidados e o evento se
realiza anualmente entre novembro e dezembro. Em 2012 por exemplo, os temas principais
foram Biodosimetria, Capacidade de Resposta e Capacidade de Capacitação. Contamos em
2012 com a participação do físico Luiz Bertelli do Laboratório Nuclear de Los Alamos
USA.  Já contamos em anos anteriores com a presença do Dr. Pablo Jimenez da OPAS, Dra
Marina Vasquez da ARN  Argentina, Dra Maria del Rosário Perez da WHO/IAEA, Dra Ana
Paula Curado Radioepidemiologista, responsável pelos estudos epidemiológicos iniciais do
Acidente Radiológico de Goiânia, dentre outros e contamos anualmente com a participação de
várias instituições convidadas.

2.12 Produzir um Manual de Ações de Resposta da Área de Saúde em língua portuguesa
que facilitasse a disseminação deste conhecimento;

Concluímos e lançamos em janeiro de 2011 o 1° Manual na língua portuguesa sobre o
assunto, em coautoria com o Professor Dr. Nelson Valverde nual de Ações Médicas em

Esta publicação gratuita, patrocinada pela Eletrobrás
Termonuclear Eletronuclear S.A. foi distribuída a centenas de Instituições de saúde e se
encontra disponível em versão PDF no site da FEAM Fundação Eletronuclear de
Assistência Médica www.feam-etn.org.br.

Este Manual teve reconhecimento do REMPAN/WHO
and Assistance Netwoork em sua publicação n° 02 de
dezembro de 2010.

,
publicações e Manuais internacionais sobre o assunto, mantemos neste mesmo site, junto ao

http://www.feam-etn.org.br.
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CIRA Centro de Informações em Radioepidemiologia, mantido pela FEAM, uma Biblioteca
Virtual, que já obteve mais de 50.000 acessos e dispõe de mais de 400 títulos para acesso,
downloads e pesquisa.

2.13 Colaborar com todas as iniciativas para que o país conte com um Sistema Nacional
Hierarquizado de Resposta Médica a desastres envolvendo produtos perigosos QBRNE
(químicos, biológicos, radionucleares e explosivos) e colaborar como Centro de
Capacitação.

Para tal estabelecemos diversas parceiras nacionais com trabalhos em conjunto  (SIPRON
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, ARAMAR/CTMSP  Centro
Tecnológico da Marinha -  SP,  HNMD Hospital Marcílio Dias, CNEN/IRD Comissão
Nacional de Energia Nuclear e Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IMAE  Instituto de
Medicina Aero Espacial, LAQFA Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica, CIA
DBQN ExB), dentre outras, e também com a OPAS (Organização Panamericana de Saúde)
e somos Instituição Associada (Liasion Institution) do REMPAN desde novembro de 2009.

Nos oferecemos então como Instituição colaboradora através do IRD para capacitação de
profissionais da Área de Saúde, na área de emergências radiológicas, para os grandes eventos
que nosso país organizará entre 2013 e 2016.

3. CONCLUSÃO

Os resultados apontam para ampliação do conhecimento e para adequação dos temas e da
estratégia proposta para essa atividade, demonstrando ainda que a informação repassada pode
ser multiplicada, a aplicação de retreinamentos periódicos é necessária, e atende à crescente
demanda do país que inclusive tem sediado e sediará eventos internacionais relevantes sob
risco QBRNE (químicos, biológicos, radionucleares e explosivos). Diante do exposto,
entendemos que atingimos nossos objetivos, mas estamos conscientes que o processo de
aquisição e multiplicação do conhecimento deve ser dinâmico, procurando evoluir e ser
aperfeiçoado constantemente.
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