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RESUMO 

A UFRJ conta com a Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador para a implementação do 

Programa de Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho, que avalia as condições de segurança 

para realização de atividades laborais, onde está inserida a Comissão de assessoramento à Reitoria 

para atividades com Radiação (COTAR X). Para auxiliar no gerenciamento da radioproteção está 

sendo desenvolvido um software que pretende contribuir significativamente com o controle dos 

indivíduos ocupacionalmente expostos. Objetivo: Apresentar a primeira etapa da validação do 

projeto piloto de desenvolvimento de um software para gerenciamento da proteção radiológica dos 

IOEs. Metodologia: Baseia-se em proposta de desenvolvimento e implementação de um sistema 

online, como modelo de controle de radioproteção e na emissão de perícias e laudos para atender a 

demanda da UFRJ, envolvendo todos os Servidores ocupacionalmente expostos, que utilizem ou 

tem contato com alguma forma de radiação ionizante. Resultados: Foram avaliados 36 
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profissionais, que solicitaram perícia direcionada à radioproteção. 80,6% (n=29) eram servidores 

estatutários e 19,4% (n=7) celetistas. Quanto a função 36,1% magistério superior; 19,4% médico; 

19,4% auxiliar de enfermagem; 8,3% enfermeiro; 5,5% técnico de enfermagem e quatro outras 

profissões apresentaram 2,8%.  Mais da metade (67%) das atividades dos servidores não apresentou 

risco potencial de exposição, 22% apresentaram risco mínimo e 11% risco máximo. Conclusões: O 

projeto garantirá proteção e acesso permanente das informações importantes para o gerenciamento 

do controle e avaliação da saúde dos IOEs. A implementação do software está contribuindo 

significativamente para otimização do tempo na produção de informações e sistematização de 

condutas.  

 

Palavras Chave: Radioproteção, Dosimetria, Software de Gerenciamento, Saúde do Trabalhador 

 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização das radiações ionizantes na saúde, indústria, pesquisa ou geração de energia elétrica é 

muito importante para humanidade, contudo a exposição indevida oferece riscos à saúde. No Brasil 

a CNEN é o órgão que estabelece normas e regulamentos em radioproteção. A UFRJ conta com a 

Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) para a implementação do Programa de 

Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho, que avalia as condições de segurança para a 

realização de atividades laborais, onde está inserida a Comissão de assessoramento à Reitoria para 

atividades com Radiação (COTAR X). Para auxiliar no gerenciamento da proteção radiológica está 

sendo desenvolvido um software que pretende contribuir significativamente com o controle dos 

indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs). Diante dessas questões, o presente trabalho teve 

como objetivo apresentar a primeira etapa da validação do projeto piloto de desenvolvimento de um 

software para o gerenciamento da proteção radiológica dos IOEs na UFRJ. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto baseia-se em uma proposta de desenvolvimento e implementação de um sistema online, 

como modelo de controle de radioproteção e na emissão de perícias e laudos para atender a 

demanda da UFRJ, envolvendo todos os Servidores ocupacionalmente expostos, que utilizem ou 

tem contato com alguma forma de radiação ionizante. 

 

3. RESULTADOS  

Foram avaliados 36 profissionais, que solicitaram perícia direcionada à radioproteção. 80,6% 

(n=29) eram servidores estatutários e 19,4% (n=7) celetistas (Gráfico 1). Quanto a função 36,1% 
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magistério superior; 19,4% médico; 19,4% auxiliar de enfermagem; 8,3% enfermeiro; 5,5% técnico 

de enfermagem e quatro outras profissões apresentaram 2,8% (Gráfico 2).  Mais da metade (67%) 

das atividades dos servidores não apresentou risco potencial de exposição, 22% apresentaram risco 

mínimo e 11% risco máximo (Gráfico 3). 

Gráfico 1: Tipo de contratação de IOEs servidores avaliados – CCS/UFRJ 

 

 

Gráfico 2: Funções dos IOEs servidores – CCS/UFRJ 

 

 

Gráfico 3: Risco portencial de exposição as radiações ionizantes do IOEs servidores – CCS/UFRJ 

 

 

4. CONCLUSÕES 
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O projeto garantirá a proteção e acesso permanente das informações importantes para o 

gerenciamento do controle e avaliação da saúde dos IOEs. A implementação do software está 

contribuindo significativamente para otimização do tempo na produção de informações e 

sistematização de condutas. 
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