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RESUMO

Conforme a Organização Mundial de Saúde, a promoção da saúde visa elaborar e implantar políticas públicas
saudáveis, articulando, também, áreas como Informação, Educação e Comunicação em prol da Saúde Pública.
Isto significa que é necessário educar a população e os profissionais de saúde, a fim de complementar o processo
de melhoria das condições sanitárias do povo. Este trabalho objetiva verificar as reais condições de formação
dos Técnicos em Radiologia, em relação ao conhecimento sobre Radioproteção no campo da Radiologia Médica
Diagnóstica. Para avaliar o conhecimento dos profissionais foi elaborado um questionário sobre o tema, tendo
sido respondido por trabalhadores da área com variada experiência. O questionário foi dividido em três partes,
sendo a inicial de autoavaliação, seguido de questões fechadas e abertas, todas de conhecimento específico.
Com um total de 55 questionários respondidos, verificou-se que 85% dos entrevistados consideram-se capazes
de trabalhar na área desempenhando a função, porém quando questionados em relação a detalhes técnicos
quanto à exposição às radiações ionizantes, verificou-se que apenas 15% dos entrevistados detinham algum
conhecimento sobre o assunto. Já em relação à Proteção Radiológica, contatou-se que pouco mais de 10% dos
entrevistados conhecem sobre o assunto. Os resultados encontrados nesta pesquisa delinearam a criação de um
curso de especialização técnica em radioproteção, que faz parte do quadro permanente de curso da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da FIOCRUZ, resolvendo, parcialmente, um dos problemas apontados
hoje pelos órgãos de fiscalização sanitária, que é a falta de profissional especializado.

1. INTRODUÇÃO

Com o aparecimento das grandes cidades, uma das maiores preocupações da humanidade
passou a ser a Saúde Pública. Roma, uma das maiores cidades da antiguidade, preocupava-se
com a questão do saneamento básico da cidade como forma de combater pragas e pestes [4].
Com o fim do Império e o início da Era Medieval (Idade Média) essa ideia sucumbe e só
retorna no século XVII com a idade moderna, com o avanço das ciências e a aplicação de
novas tecnologias, que aumentavam cada vez mais a expectativa de vida da população
europeia [5].

De acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), a promoção da saúde
visa elaborar e implementar políticas públicas saudáveis, criar ambientes favoráveis à saúde,
reforçar a ação comunitária, desenvolver habilidades pessoais e reorientar o sistema de saúde.
É importante ressaltar que essa promoção não se restringe somente ao âmbito da ação
primária, mas faz-se necessária no entendimento da Informação, Educação e Comunicação
[10].
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Isto significa que não basta apenas que as autoridades competentes façam o trabalho em prol
da melhoria das condições de Saúde Pública, é necessário educar a população e os
profissionais de saúde, a fim de complementar o processo de melhoria das condições
sanitárias do povo. Quanto maior o cuidado com a saúde da população, menor será o número
de ocorrências causadas por infecções e outras complicações do gênero [7].

Com a descoberta dos raios X, a área de diagnóstico da Saúde Pública foi a maior
beneficiária, por intermédio de suas tecnologias, especialmente a Medicina e a Odontologia.
Todavia, isto necessariamente não significa que os profissionais da área possuam formação
suficiente para realizar procedimentos com radiações ionizantes com segurança ou mesmo
operacionalizar suas atividades de forma inequívoca (Oliveira, 2009 - TESE).

A prática educacional tornou-se um hábito para todas as atividades ligadas à saúde, tanto
naquelas voltadas para o desenvolvimento da capacitação individual e coletiva, quanto nos
processos de formação educacionais permanentes dirigidos aos profissionais da área de saúde
sob a forma continuada.

Estudos realizados pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro em 2001
comprovaram que, das instituições inspecionadas naquele ano, quase 90% não possuíam
laudo de Aprovação em Proteção Radiológica e mais de 65% não tinham licença para
funcionar. Em dados fornecidos pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria da CNEN,
foram registrados, em trabalhadores da área de Saúde só no Estado do Rio de Janeiro, cerca
de 200 episódios de doses elevadas acima do limite de intervenção (4mSv/mês), [3].

As boas práticas em Proteção Radiológica foram comprovadas através de estudo realizado no
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Neste trabalho, as doses devido à exposição à radiação dos trabalhadores foram analisadas ao
longo da implantação das normas de segurança, e verificou-se redução dos casos de dose
elevada em trabalhadores em mais de 70% em setores de maior risco, onde os profissionais
são expostos diretamente às radiações ionizantes, e em até 100% nos setores que oferecem
menor risco para o trabalhador [9].

Os processos educacionais são tão importantes no âmbito do ensino básico, quanto no
processo de aperfeiçoamento profissional. Vale ressaltar que atualmente, devido às
circunstâncias econômicas, o desenvolvimento humano aproxima-se das necessidades para
inserção no processo produtivo, recolocando a Educação no novo papel de também
desenvolver o social [12].

[6] afirma que os profissionais de saúde, além do conhecimento específico,
necessitam de um processo contínuo de aprendizagem, justificado principalmente pelo
avanço da tecnologia. Por esse motivo o foco deste trabalho está em aperfeiçoar o
conhecimento destes profissionais, em especial os que trabalham com radiações ionizantes,
pois o descuido em procedimentos pode causar danos irreversíveis à sua própria saúde e à do
paciente.

De fato, este panorama sinaliza para a incapacidade no sistema de formação e direciona para
superar os desafios e propor soluções para o campo da saúde pública [2].
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Uma das justificativas para esse processo está no desconhecimento, pela maioria dos
profissionais que trabalham na área de Radiologia, a respeito das normas de radioproteção e
leis que regulamentam as atividades com radiações [11].

Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar as reais condições de formação dos Técnicos
em Radiologia, em relação ao conhecimento sobre Proteção Radiológica na área da
Radiologia Médica e Diagnóstica. Como proposta, é apresentado um programa de
capacitação, na modalidade especialização técnica, para os profissionais Técnicos em
Radiologia, com vista a possuir conhecimentos necessários para auxiliar no programa de
radioproteção do serviço de imagem.

Contudo, a maior preocupação é com os profissionais que trabalham com exposições de
menor intensidade, as quais não apresentam de imediato os efeitos da radiação. Por  isso,  o
ensino de física das radiações e radioproteção pode desempenhar um papel importante no
processo de alfabetização científica do profissional da saúde.

2. METODOLOGIA

A escolha do profissional de saúde, dentre os outros profissionais que trabalham diretamente
com radiações ionizantes, é justificada pela forma como este mesmo profissional é
selecionado para exercer a função. Enquanto os outros profissionais são submetidos a um
processo de certificação, junto à CNEN, para o exercício da função, os profissionais da saúde
já saem habilitados [1].

Inicialmente, optou-se trabalhar com uma classe de trabalhadores técnicos ocupacionalmente
expostos às radiações ionizantes e que apresentam, potencialmente, maior risco. Este público
pertence a uma classe de trabalhadores que realiza procedimentos diretamente com
equipamentos radiográficos ou que são expostos a fontes radioativas indiretamente.

Posteriormente, ao analisarmos a situação de alguns serviços médicos, percebemos que havia
necessidade de inclusão de outra de profissionais que exerciam as mesmas atividades. O
grupo selecionado foi o de Tecnólogos em Radiologia, que embora tivesse um nível
educacional maior que os técnicos apresentavam, na sua maioria, os mesmos problemas
conceituais.

Realizada nos anos de 2007 e 2008, durante um curso de atualização de curto período de
tempo em radioproteção na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação
Oswaldo Cruz (EPSJV/FIOCRUZ), a pesquisa contou com a participação de 60 profissionais
que responderam a um questionário antes e depois do curso. Deste total, foram aproveitados
apenas 55 questionários, por se tratar apenas do público alvo deste trabalho.

O questionário era composto de perguntas abertas, fechadas e de autoavaliação, e abordavam
temas importantes na área de radioproteção, como princípios, cuidados, legislação vigente,
responsável pela radioproteção e grau de conhecimento do assunto.

O questionário foi dividido em três partes, com cinco questões cada. Cada questão de todas as
partes referia-se a um mesmo assunto, entretanto com diferenciada forma de argumentação,
estando relacionadas entre si. Na primeira parte do questionário, de autoavaliação, o
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participante deveria atribuir grau entre 0 (zero), correspondente à total falta de conhecimento
e 5 para máximo de conhecimento do assunto. Na segunda parte as questões tinham 5 opções,
podendo-se assinalar mais de uma opção. Nesta parte, as questões 1, 3 e 4 tinham opções
certas e erradas, as demais se referiam a assuntos de caráter pessoal. A terceira parte era
composta por questões discursivas, havendo a possibilidade, em caso de desconhecimento do
assunto, de deixar a questão em branco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A distribuição dos profissionais entrevistados, nos anos de 2007 e 2008, de acordo com o
nível de formação está apresentada na tabela 1.

Tabela 1. Distribuição de profissionais entrevistados por ano

Área dos profissionais 2007 2008
Técnico 23 19
Tecnólogo 6 7

Embora houvesse uma distribuição equivalente da maioria dos profissionais nos dois anos,
formada principalmente por técnicos e tecnólogos de Radiologia, o nível de conhecimento e a
experiência de trabalho não eram as mesmas. O grupo formado no ano de 2007 apresentava
10 trabalhadores recém-formados (entre 1 e 3 anos), o que corresponde a 31% do total. No
ano de 2008 esse número chega a 57%, o que sugere, provavelmente, que teriam pouca
experiência na área, principalmente em radioproteção.

3.1. Questão 1: Conhecimento sobre radiação ionizante

A ideia da primeira questão, relacionada nas três partes, era determinar como o profissional se
classifica para trabalhar com radiações ionizantes, se possui conhecimento mínimo sobre os
tipos de radiações e se sabe a diferença entre os tipos de fontes radioativas.

No gráfico 1 é apresentado os resultados para a primeira parte do questionário, referente a
esta questão, para ambas as turmas de distintos anos. Pode-se notar que na turma de 2007
82% dos entrevistados se classificaram entre médio e bom, obtendo uma média de 3,6 pontos.
Em contrapartida, a turma de 2008, considerada com maior conhecimento devido ao pouco
tempo de formação, apresentou a mesma média inicialmente.

Ao final do curso, a turma de 2007 obteve uma média igual a 4,3 pontos, passando a ter 88%
dos entrevistados se classificando entre bom e ótimo. Já turma do ano seguinte o aumento foi
muito pequeno, passando para 3,8 pontos.
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Figura 1. Percentual das respostas apuradas
para primeira parte de ambas as turmas.

Comparando os resultados encontrados na primeira parte com os conhecimentos solicitados
na segunda parte do questionário, pode-se observar uma melhora do conhecimento básico de
ambas as turmas em relação ao questionamento sobre os tipos de radiações ionizantes. Na
tabela 2 são apresentados os resultados para ambas as turmas e comparadas com os resultados
da primeira parte.

Tabela 2. Percentual de acertos da segunda parte em comparação a autoavaliação

Questão 1
Antes Depois

1ª parte 2ª parte 1ª parte 2ª parte

Ano Percentual Média Acertos Percentual Média Acertos

2007 82%
(médio a bom) 3,6 61% 88%

(bom a ótimo) 4,3 69%

2008 88%
(médio a bom) 3,6 58% 82%

(médio a bom) 3,8 65%

Com os dados obtidos na terceira parte do questionário podemos observar que a turma de
2007 teve um melhor aproveitamento em relação aos conhecimentos apresentados no curto
tempo. Na tabla 3 são apresentados os dados obtidos para ambas as turmas. Pode-se observar,
também, que na turma de 2008 temos um aumento no percentual de respostas incorretas e
redução no número de respostas corretas.
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Tabela 3. Distribuição percentual das respostas por categorias

Ano Avaliação
Categorias

Branco Errado Parcialmente
correto Correto

20
07 Antes 37% 18% 30% 15%

Depois 12% 13% 53% 22%

20
08 Antes 50% 21% 17% 12%

Depois 32% 25% 36% 7%

Comparando os resultados entre as duas turmas observa-se que a turma de 2007 obteve uma
redução 67,5% de respostas em branco. Já analisando a turma de 2008, observa-se uma
redução de apenas 36% nas respostas em branco, menos da metade do percentual da turma de
2007.

Já em relação ao índice de respostas corretas, a turma de 2008 apresentou uma redução de
41,6%, comparando os momentos pré e pós curso. Em contrapartida, a primeira turma teve
um acréscimo de 46% no índice de participantes com respostas corretas.

O índice que classifica bem o desempenho das duas turmas no curso é o percentual de
respostas incorretas, que, na turma de 2007, teve uma redução de pouco menos de 28%,
enquanto que, na turma de 2008, esse índice aumentou para 19%.

3.2. Questão 2: A importância de programa de Proteção Radiológica

Nesta questão o objetivo foi verificar, junto aos entrevistados, qual a importância sobre os
conhecimentos de radioproteção e a quem os profissionais recorrem em caso de algum evento
adverso, além de saber qual a importância do físico no serviço de imagem para o controle de
Proteção Radiológica.

Quando questionado sobre a importância de um Programa de Proteção Radiológica,  para  o
controle do Serviço de Radiologia, ambas as turmas foram unanimes em relação ao tema,
tanto antes quanto depois do curso. Já em relação a quem recorrer em caso de dúvida, as duas
turmas apresentaram a mesma observação, considerando que, em caso de dúvida sobre
radioproteção, ler é a principal solução e as duas últimas pessoas a quem consultariam seriam
os chefes do serviço e a chefia imediata.

Considerando que os serviços dos participantes não dispõem de supervisores de
radioproteção, ou mesmo físicos que promovam o controle de qualidade, foi uma surpresa
desconsiderar a importância dos chefes imediatos. Dois fatores talvez justifiquem este
resultado: o primeiro é a ideia de que o chefe imediato é um profissional de mesmo nível e
por isso teria as mesmas dúvidas. A segunda é que o chefe do serviço, por ser médico,
desconheceria o assunto, ou mesmo, o que parece mais problemático, seria a pequena
participação desse médico na interação com os técnicos. Nas figuras 2 e 3 são apresentados
os resultados para as respectivas turmas.
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Figura 2. Distribuição percentual dos
entrevistados de 2007.

Figura 3. Distribuição percentual dos
entrevistados de 2008.
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Os resultados apresentados para esta questão concordam com as informações coletadas à
respeito da importância do profissional de física para o funcionamento do Programa de
Proteção Radiológica. Para ambas as turmas há quase uma unanimidade, porém a turma de
2008 foi mais enfática nas observações em relação à importância do físico para o Serviço de
Radiologia. Alguns relatos foram críticos, como, por exemplo, a incapacidade de médicos e
técnicos para realizar atividade dessa natureza. Em outros relatos afirmam a importância do
profissional no exercício da função, mas que havia espaço para outros profissionais, como
Técnicos e Tecnólogos em Radiologia.

3.3. Questão 3: Grau de conhecimento em relação à Proteção Radiológica

Nesta parte, os entrevistados foram avaliados quanto ao conhecimento referente aos
princípios de Proteção Radiológica, sendo questionados inicialmente sobre o seu grau de
conhecimento.

A média da autoavaliação da turma de 2007, que inicialmente era de 3,4 pontos, ao final do
curso subiu para 4,0 pontos, tendo aproximadamente 75% dos entrevistados classificando-se
de bom a ótimo seu conhecimento. Já a turma de 2008, que possui pouco tempo de formação,
no mesmo processo considerou-se que possuíam conhecimento regular.

Ao se verificar este conhecimento os resultados encontrados foram semelhantes ao processo
de autoavaliação. Para ambas as turmas os acertos estavam em torno de 60% inicialmente,
tendo uma pequena variação após o curso, com melhor resultado para a turma de 2007. Já na
terceira parte, os dados apurados apresentam que a primeira turma teve um decréscimo de 7%
no número de acertos em relação a segunda turma, que teve um acréscimo de 19% no total de
acertos.

Com os dados encontrados para esta questão dois pontos foram importantes, o primeiro é a
respeito da turma de 2007, que embora se considere muito boa em relação aos princípios de
radioproteção foram medianos em relação a verificação do conhecimento real, mas com uma
pequena melhora a partir do processo convencional de educação. A segunda observação feita
é a respeito da turma de 2008, que apresentou um nível alto de respostas totalmente incorretas
ou em branco, mesmo após o processo convencional de informação.

3.4. Questão 4: A importância da monitoração ocupacional

Nesta questão o objetivo era saber o quanto o profissional de saúde considerava importante a
monitoração ocupacional, os motivos pelo qual ele deve utilizar o monitor durante o horário
de trabalho, além das responsabilidades do empregador e do trabalhador.

Comparando as duas turmas, quanto ao quesito à importância sobre a monitoração
ocupacional, ambas as turmas foram unanimes quanto à importância sobre o assunto,
entretanto um pequeno grupo de profissionais, da turma de 2008, apenas 4%, consideraram,
antes do curso, que a monitoração ocupacional era totalmente desnecessária. Após o processo
de atualização este grupo mudou totalmente sua opinião sobre a necessidade do uso do
monitor de radiação.

Na segunda parte, quando questionadas sobre o motivo dos profissionais serem monitorados,
as duas turmas apresentaram resultados semelhantes. Na turma de 2007, observa-se que
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ocorreu uma variação positiva de 84% para 88% em relação às alternativas mais adequadas e
na turma de 2008 ocorreu uma variação negativa de 89% para 86%.

O curioso da análise dessa questão é que na turma de 2007, antes do curso, 15% dos
entrevistados acreditavam que deveriam utilizar seu monitor pessoal por causa da fiscalização
e após o curso esse número reduziu para 6%. Já, na turma de 2008, o resultado foi oposto,
antes do curso apenas 8% dos entrevistados acreditava ser importante o uso do monitor por
causa da fiscalização e, após o curso, esse número aumentou para 14%.

Quando questionados sobre a relação entre os monitores, os empregadores e a necessidade de
uso do monitor foram obtidos um número grande de respostas variáveis, porém a que teve
maior frequência, em ambas as turmas, foi a falta de divulgação dos resultados da
monitoração ocupacional. Porém quando questionado se o profissional realizaria atividades

Fica evidente que grande parte dos entrevistados desconhece as reais funções do monitor,
mesmo ele justificando ser obrigatório seu uso perante a legislação.

Alguns acreditam que se protegendo reduzem a exposição às radiações ionizantes, por outro
lado desconhecem as reais condições das barreiras de proteção que estão no serviço. Já outros
afirmam que não utilizam porque seus colegas de trabalho também não utilizam e suas
reivindicações poderiam ser um problema junto ao seu empregador. Por outro lado, uma
fiscalização mais eficiente dos órgãos sanitários poderia contribuir para o uso permanente por
parte dos empregados, que acreditam que a única solução é a denúncia, mesmo correndo o
risco do emprego.

3.5. Questão 5: Grau de conhecimento da legislação

A proposta desta última questão era verificar a capacidade de conhecimento dos entrevistados
a respeito das legislações vigentes em relação a obrigações e protocolos de Proteção
Radiológica e qual foi a importância dada para o assunto em questão durante o seu processo
de formação.

Em relação ao conhecimento das normas existentes ambas as turmas obtiveram o mesmo
resultado, sendo a Portaria 453/98 do Ministério da Saúde a mais conhecida, seguida da
Norma NN 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Quando questionadas sobre a importância da legislação no processo de formação profissional,
observa-se nas figuras 4 e 5, que ambas as turmas afirmam que o assunto não foi enfatizado
durante o curso profissional.

Na turma de 2007, praticamente 60% dos participantes afirmam nunca ter visto nada na sua
formação ou desconhece totalmente o assunto. Para a turma de 2008 esse valor é um pouco
pior, 67% dos entrevistados afirmam desconhecer ou nunca terem visto isso na sua formação
técnica. Esses resultados remetem à importante constatação de que o ensino da legislação é
marginalizado nos cursos de formação técnica e tecnológica. Como evidência, podemos
observar que apenas 4% dos participantes, de ambas as turmas, afirmam ter visto com muita
ênfase o assunto legislação.
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Importância da legislação na formação

37%4%

37%

22%

Em branco
Nenhuma
Parcial
Total

Figura 4. Importância dada durante o processo
de formação profissional  turma 2007.

Importância da legislação na formação

50%
29%

4%

17%

Em branco
Nenhuma
Parcial
Total

Figura 5. Importância dada durante o processo
de formação profissional  turma 2008.

4. CONCLUSÕES

O processo da avaliação do conhecimento dos profissionais que atuam direta ou
indiretamente na área da Radiologia, antes e depois do curso, alertou para algumas
dificuldades encontradas por grupos de profissionais. Em relação aos conhecimentos de
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radioproteção observou-se que existem falhas no processo de ensino-aprendizagem,
principalmente em relação aos Técnicos em Radiologia, por serem os profissionais que
apresentam maior possibilidade de risco no uso de radiações ionizantes.

Em relação aos demais profissionais da área de Saúde que atuam no campo da Radiologia,
conclui-se que deve existir, durante o processo de formação, algum tipo de curso em relação
aos cuidados e riscos de se trabalhar com radiações ionizantes. Para os demais profissionais,
que embora não sejam da área de Saúde, mas que tenham que atuar na área de Radiologia,
conclui-se que o Serviço de Radiologia deve promover algum tipo de treinamento desse
trabalhador, antes mesmo dele atuar no setor.

O treinamento básico sugerido em legislação, em relação à proteção radiológica, é eficiente
no objetivo de complementar, retificar e ratificar alguns conceitos previamente conhecidos
pelos participantes. No que se refere à construção de novos conhecimentos, verificamos
algumas limitações devido ao curto espaço de tempo que é dado nestes tipos de cursos. Na
verdade como se trata de um curso de atualização profissional, subentende-se que os
trabalhadores tenham os conhecimentos básicos, ou que já os tenham visto em algum
momento de seu aprendizado.

Em função das deficiências observadas durante este trabalho, a EPSJV/FIOCRUZ viu a
necessidade de ampliar os conhecimentos destes profissionais Técnicos e Tecnólogos em
Radiologia, complementando os ensinamentos, fornecidos ou não, para ambos os
profissionais e elaborou, a partir dos resultados preliminares deste estudo, um curso de
Especialização Técnica em Proteção Radiológica para os profissionais de Radiologia.

Implantado no início de 2010, o curso tem por objetivo Fornecer conceitos específicos de
proteção radiológica das radiações ionizantes com ênfase nos riscos ocupacionais e do
público, e no controle e garantia da qualidade dos serviços assistenciais de saúde oferecidos à
população. A ideia é capacitar os trabalhadores para atender à crescente demanda dos serviços
de imagem, sua organização e a sua adequação às normas e recomendações vigentes no país.

No final de 2012 encerrou-se a terceira turma completando um total de 51 profissionais
especializados em radioproteção. Dentre estes, é sabido que 8 profissionais hoje auxiliam de
alguma forma os estabelecimentos de saúde em que trabalham e aproximadamente 30% dos
ex-alunos provocaram algum tipo de mudança no gerenciamento do Serviço de Radiologia e
Imagem que atuam.
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