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RESUMO

A pesquisa de metodologias pedagógicas visando o êxito do aluno de ensino superior em cursos de farmacologia 
e medicina na aquisição de competências técnicas nos campos de radioproteção, radiofarmacologia e radiologia 
intervencionista é extremamente importante tendo em vista os avanços desses setores. O objetivo deste trabalho
é propor uma sequência metodológica de ensino trabalho com alunos de primeiro ano de cursos de farmácia e 
medicina, dentro de uma disciplina de biofísica onde os conhecimentos integrados com a prática clínica possam 
ser utilizados para esse fim. A metodologia consistiu em avaliar o aprendizado individual de uma turma de 
N=49 alunos de primeiro semestre na faixa etária de 17-19 anos por meio de aquisição conceitual pelo método 
tradicional de “lousa e giz” e um método desenvolvido que inclui quatro momentos pedagógicos voltados à área 
da saúde. Uma análise do desempenho avaliativo dos alunos através de Análise da Variância de uma via 
mostrou uma melhoria dos escores com respeito ao desempenho de questões aplicação do conhecimento sobre 
proteção radiológica e mecanismos biológicos da radiação com respeito ao método de “lousa e giz” com p<0,05. 
Portanto, os trabalhos com alunos com respeito ao conteúdo na forma de seis passos de interesse clínico 
constituem uma técnica promissora para ensino de radioproteção em séries iniciais de cursos universitários, com 
efetividade experimental. 

1. INTRODUÇÂO

A pesquisa de metodologias pedagógicas visando o êxito do aluno de ensino superior em 
cursos de farmacologia e medicina na aquisição de competências técnicas nos campos de 
radioproteção, radiofarmacologia e radiologia intervencionista é extremamente importante 
tendo em vista os avanços desses setores. 

Na prática, os estudantes ingressam nas universidades com nenhum conhecimento teórico 
prévio sobre a produção de radiações ionizantes e seu uso hospitalar, o que dificulta em muito 
o processo educativo e o papel da universidade como agente abstrato que deve repassar o
conhecimento para formação de pessoal qualificado, sendo o maior responsável por prover 
espaço e recursos para pela aquisição de competências pelos futuros profissionais.  



Desse modo, o principal objetivo deste trabalho é, além de discutir problemas de deficiências 
conceituais mais comuns sobre radioproteção e radiobiologia, também propor uma sequência 
metodológica de ensino trabalho com alunos de primeiro ano de cursos de farmácia e 
medicina, dentro de uma disciplina de biofísica onde os conhecimento integrados com a 
prática clínica possam ser utilizados para esse fim e que melhor o processo de ensino-
aprendizagem em temas associados à radioproteção.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu em avaliar o aprendizado individual de uma turma de N=49
alunos de primeiro semestre na faixa etária de 17-19 anos por meio de aquisição conceitual 
pelo método tradicional de “lousa e giz” e um método desenvolvido que inclui momentos 
pedagógicos com conteúdos voltados à atividade de setores profissional da área da saúde que 
necessitam de conteúdos de radioproteção, radiobiologia e biofísica de radiações: 

A metodologia inclui os seguintes aspectos:  

1. Apresentação de situações clínicas em radioterapia e oncologia, radiologia 
intervencionista e radiocirurgia; 

2. Investigação das propriedades das radiações; 
3. Discussão de aspectos de higiene de radiação e dosimetria; 
4. Estudo da biofísica de produção das radiações ionizantes em ambiente hospitalar;  
5. Formação de círculos de discussão para aprendizado coletivo sobre aplicações das 

radiações na medicina e clínica; 
6. Extensão e transposição dos conteúdos para outros casos clínicos reais e situações 

hospitalares.  

O programa da disciplina é composto pelos seguintes tópicos, que estão dentro dos programas 
de disciplinas similares normalmente lecionadas em cursos de radioproteção: 

a) Reações nucleares;
b) Dosimetria das radiações ionizantes;
c) Sistemas e equipamentos de detecção de radiação;
d) Dosimetria externa;
e) Dosimetria interna;
f) Higiene das radiações;
g) Proteção radiológica;
h) Instrumentos de radioterapia e radiodiagnóstico; e 
i) Radiofármacos.  

Para estudos da biofísica de ação das radiações, usamos extratos dos livros de Kiefer [1] e 
Forshier[2]. Para casos clínicos usamos os livros de Perez [3] sobre radiações aplicadas à 
oncologia, mais casos clínicos publicados na literatura.  Como livros-texto, empregamos os 
livros de Scaff [4] e Bitteli [5], além do livro de Mealha[6] para os temas sobre análise 
instrumental. 

Como referencial epistemológico e pedagógico, aplicaram-se as ideias de Mario Bunge [7] e 
“círculos de cultura” de Paulo Freire [8] que se entende ser as mais adequadas para a 
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formação em semestres iniciais de cursos universitários em ciências da saúde, pelas seguintes 
razões: a) Fornecem uma estrutura epistemológica formativa similar àquela empregada em 
formação de física e biologia pura dentro do método científico; b) Produzem inovação 
conceitual ao aluno e fomentam a resolução de problemas físicos por abstração, 
desencorajando a memorização; e c) Providenciam espaço para discussão informal, geração 
de palavras-chave e busca de significado de proposições e conceitos por parte de alunos, com 
o incentivo do trabalho em grupo.   

As sessões consistiram em aulas de 2 horas de duração, das aulas teóricas, duas aulas de 
exercícios, uma atividade laboratorial, duas aulas de círculos de discussão. Para os círculos de 
discussão foi entregue uma lista de situações clínicas reais do quotidiano hospitalar nos 
setores de radiologia, endocrinologia, nefrologia, cardiologia, radioterapia e radiologia 
intervencionista, com discussão fomentada pelo professor. Os momentos pedagógicos 
empregados nos círculos de cultura foram escolhidos por nós como os seguintes, baseados em 
[9]:

1. Problematização inicial: Grupos de três alunos receberam fichas clínicas com 
situações-problema reais, onde lhes foi atribuído o papel de “corpo clínico” de um 
hospital fictício, com a responsabilidade de tratamento do paciente;

2. Organização do conhecimento: Os alunos podem consultar as bibliografias 
recomendadas, mais artigos científicos e artigos publicados com condutas médicas de 
apoio, em casos similares;

3. Discussão de possibilidades temáticas: Os alunos devem empregar seus 
conhecimentos e levantar possibilidades de tratamento e de utilização do 
equipamento; e 

4. Proposta de solução terapêutica: Os alunos redigem um texto de 20-40 linhas com a 
justificativa da sua escolha, elucidando e interpretando os conceitos de biofísica e 
radioproteção necessários para o desenvolvimento clínico e terapêutico para o seu 
“paciente”. 

Como instrumentos avaliativos foram empregadas 20 questões de múltipla escolha baseados 
na análise de situações clínicas diversas que necessitem de conceitos relevantes para 
aquisição de competências técnicas, a partir de exames reais. Uma nota de 0,0 a 10,0 foi
atribuída para cada prova corrigida.  

A mesma avaliação foi aplicada em duas turmas com cerca de 24 alunos cada, a primeira que 
recebeu o método tradicional de “lousa e giz” e livros didáticos padrão (grupo controle) e 
segunda (grupo experimental) que recebeu somente o método desenvolvido.

Na aula subsequente à prova, os alunos foram entrevistados e as suas percepções sobre o 
conteúdo e seu aprendizado foram colhidas usando a técnica da entrevista e pesquisa 
qualitativa [10].   

3. RESULTADOS 

Durante a execução dos trabalhos, foi possível obter informações sobre as dificuldades de
aquisição conceitual dos alunos.    
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Como exemplo de questão avaliativa, temos a seguinte: 

Essa questão é indutiva e desafia o aluno a empregar seus conhecimentos sobre o uso de 
radiofármacos para diagnóstico médico. Uma análise dos resultados mostra que alunos que 
acertam cinco questões na mesma avaliação sobre produção de radiações gama a partir de 
nuclídeos instáveis tendem a acertar a opção (d) dessa questão por eliminação de alternativas. 

Por exemplo, uma questão que não obteve resposta positiva foi sobre a natureza do chumbo 
para blindagens de radiação ou os efeitos da energia dos fótons emitidos por radiofármacos.    

A Figura 1 mostra dados experimentais [11] sobre o coeficiente de absorção do chumbo por 
unidade de massa (���), o que mostra que o chumbo apenas possui absorção significante para 
fótons com energia menores que 100 keV e que aventais de chumbo tradicionais não são 
muito eficientes para proteção de raios X de 120 keV normalmente usados em tomografia 
computadorizada e muito menos para manuseios de radiofármacos onde as energias dos 
fótons gama emitidos excedem 160 keV.   

A maioria dos alunos mostrou possuir a informações incorretas e pré-concebidas que aventais 
de chumbo são ótimos protetores para radiações encontradas em meios hospitalares e que, 
para eles, bastaria somente um avental para assegurar condições de trabalho seguras, o que 
mostra a necessidade de estabelecer a compreensão da absorção de radiação pelos materiais.  
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Figura 1.  Coeficiente de absorção do chumbo que 
determina a camada semi-redutora de blindagens 
normalmente usadas em radiologia para proteção 
dos operadores [11]. 

O ensino da teoria de interação da radiação com a matéria é limitado na literatura em língua 
portuguesa e normalmente não é corrigida em aulas experimentais, uma vez que o 
experimento tradicional consiste na determinação de camadas semi-redutoras (CSR) que 
assume uma lei exponencial tipo I(x)=I0e-�x e a CSR é determinada pelos alunos pelo ajuste 
de uma relação linear em um gráfico dilog pela contagem de eventos com um contador 
Geiger  para energias fixas. Uma vez que o aluno realiza tal experimento com fontes 
monoenergéticas, emerge de suas atividades como um indivíduo que não entende que a 
dependência de energia do coeficiente de absorção e os fatores que o influenciam. De fato, 
detectou-se na discussão em círculos, que alunos que aprenderam por esse método 
desconhecem o efeito da eletrosfera na absorção aos raios gama e passam a acreditar que a 
radiação é somente absorvida pelos núcleos, gerando incongruências conceituais na 
compreensão da fenomenologia e suas interpretações abstratas. Nota-se ainda, que essas 
concepções podem ser evitadas com uma discussão em círculos de cultura sobre os resultados 
publicados sobre absorção de materiais [11,12].  

Sobre a teoria de dosimetria, verificou-se que a aquisição de competências é limitada somente 
a interpretação da produção de partículas alfa e beta, com a consequente liberação de fótons 
gama e a aplicação das leis de Sody para o decaimento radioativo. Entrevistas com os alunos 
mostraram que estudantes que viram teoria básica do decaimento radioativo como 
apresentados em livros-texto de química no último ano do ensino médio não apresentaram 
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resultados melhores nas avaliações teóricas que aqueles alunos que jamais tiveram contato 
prévio com aulas de física nuclear. 

Figura 2.  Distribuição dos escores de avaliações 
teóricas para a amostra de alunos de controle
estudada, que recebeu o conteúdo pelo método 
“lousa e giz”. 

A figura 2 mostra os resultados dos escores obtidos para os alunos que não receberam o 
método. O software estatístico SPSS versão 18.0 foi usado para obter informações sobre a 
estatística descritivas dos dados, onde foi empregada uma amostra inicial de N=24 alunos do 
primeiro semestre de matrícula no curso de Farmácia da nossa Universidade, na faixa etária
de 17-19 anos, onde se percebeu uma média de 3,66 e desvio padrão de 1,639, o que 
caracteriza a turma de controle. Essa turma recebeu apenas o conteúdo em forma de 
exposição clássico em “lousa e giz”. 

A figura 3 mostra os resultados dos escores obtidos para os alunos que receberam a 
metodologia, com uma média de 7,20 e desvio padrão de 2,636, o que caracteriza um 
deslocamento do valor médio para acima da média de aprovação (7,00).    
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Figura 3.  Distribuição dos escores de avaliações 
teóricas para a amostra de alunos que recebeu o 
método. 

A análise do desempenho avaliativo dos alunos através de Análise da Variância de uma via 
mostrou uma melhoria dos escores com respeito ao desempenho de questões aplicação do 
conhecimento sobre proteção radiológica e mecanismos biológicos da radiação com respeito 
ao método de “lousa e giz” com p<0,05. Pela ANOVA de uma via, detectou-se diferença 
significativa entre as turmas de controle e a turma que trabalho com essa metodologia com 
níveis F( 1; 96)=82,62 e p=0,001. O teste de Levene resultou em 3,114 com �=0,081 mostra 
heterocedasticidade entre as amostras de alunos. 

A necessidade de trabalhar resultados experimentais obtidos em experimentos de física 
nuclear básica, evitando o livro-texto também foi observada. Isso se deve ao fato da maioria 
dos alunos não conseguirem abstrair os conceitos da física moderna para aplicações no 
cotidiano e nas situações clínicas em endocrinologia como a física de funcionamento da 
ablação de células tireoidianas e pelo uso da GammaKnife no tratamento radiocirúrgico de 
diversos tipos de tumores no sistema nervoso central, em especial o tumor pituitário.   Os 
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alunos normalmente tendem a memorizar resultados de artigos científicos sem 
necessariamente tentar compreender a biofísica da técnica envolvida. 

4. CONCLUSÕES  

Nesse trabalho, foi proposto e analisado o uso de uma metodologia diferenciada para ensino 
de temas em radiobiologia e radioproteção empregando situações clínicas e terapêuticas com 
radiofármacos e instrumentais de uso comum em hospitais, dentro de momentos pedagógicos 
específicos. 

As atividades realizadas permitem concluir que os trabalhos com alunos com respeito ao 
conteúdo na forma de cinco passos de interesse clínico é uma técnica promissora para ensino 
de radioproteção em séries iniciais de cursos universitários, com efetividade experimental e
minimizando a evasão acadêmica, pois situações clínicas permitem ao aluno desenvolver 
esquemas conceituais próprios para obtenção correta das respostas, com comprovado 
aumento de desempenho em escores obtidos em provas avaliativas de caráter abstrativo.     
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