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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi conhecer a percepção dos profissionais das técnicas radiológicas acerca da proteção radio-

lógica no processo de trabalho em Medicina Nuclear. A investigação foi realizada com nove profissionais das técnicas 

radiológicas de duas instituições privadas localizadas no Sul do Brasil. Aplicou-se uma entrevista por meio de gravação 

e transcrição. A análise dos dados aconteceu por meio de uma análise temática. A percepção dos profissionais das téc-

nicas radiológicas em relação à proteção radiológica no processo de trabalho é evidenciada quando os profissionais 

mencionam as regras básicas de proteção radiológica: tempo, blindagem e distância como atitudes utilizadas para mi-

nimizar a exposição à radiação ionizante. Porém, constatou-se a fragilidade no conhecimento sobre as normas e legisla-

ção que norteiam sobre proteção radiológica.  
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1. INTRODUÇÃO 
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A radiação ionizante é imperceptível ao olho nu, depositando risco a saúde dos profissionais das 

técnicas radiológicas (PTRs), porém, nota-se a fragilidade de considerarem os conhecimentos dos 

riscos relacionados à radiação ionizante em Medicina Nuclear. 

Tendo em vista a importância desse tema, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção dos 

profissionais das técnicas radiológicas em relação a proteção radiológica no processo de trabalho 

em medicina nuclear.  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo se delineou como uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, desenvolvida em 

duas clínicas particulares de medicina nuclear, localizada no sul do estado de Santa Catarina. 

Participaram da pesquisa nove profissionais das técnicas radiológicas. Utilizou-se como técnica 

para a coleta de dados uma entrevista semi estruturada, gravada e transcrita literalmente. Para 

compor os resultados se fez uma análise temática do conteúdo. Para garantir o anonimato dos 

participantes utilizou-se códigos alfanuméricos “R” para identificar os participantes. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foi questionado a percepção dos PTRs em relação à atividade que eles estão mais expostos à radia-

ção ionizante no processo de trabalho. As atividades com exposição à radiação ionizante citada pe-

los profissionais foram: manipulação de radiofármacos, posicionamento do paciente eluição do ge-

rador molibdênio, manipulação do I131.  

Cada profissional relatou a sua vivência e percepção de acordo com sua permanência na clínica, ou 

seja, o processo de trabalho que cada um realiza com mais frequência e em relação ao horário em 

que o profissional está no SMN: Como eu também já trabalhei pela manhã, já trabalhei nos dois 

períodos, geralmente a exposição é maior no período da manhã, por causa da eluição. Tanto é que 

precisa fazer a primeira eluição as 6:30, depois faz lá pelas 10hrs, então a equipe da manhã se 
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expõe mais vezes que a tarde, a tarde também é feita eluição, mas o gerador já é a segunda eluição 

já tá um pouquinho mais fraco (P9).  

No que se refere as atitudes que os PTRs realizam para atenuar a exposição a essa invisibilidade, 

todos demonstram ter conhecimento sobre duas diretrizes básicas da proteção radiológica, tempo e 

distância no processo de trabalho, porém, só citaram a terceira regra básica, blindagem: Tu tem que 

sempre lembrar daquela coisa: tempo, distância e blindagem, ou seja, tu tem que se manter o me-

nor tempo possível da fonte, a fonte é o paciente ...(P3) 

Quando questionados se identificam alguma atividade no processo de trabalho com exposição à 

radiação ionizante que interfere na sua saúde, todos mencionaram que não há nenhum desgaste no 

seu corpo advindo da invisibilidade. Entretanto, oito profissionais acreditam que a radiação ionizan-

te pode sim causar malefícios a saúde dos profissionais.  

É evidente que os PTRs necessitam saber sobre as normas que regulamentam a proteção radiológica 

no processo de trabalho em MN. Ao mencionar a norma e CNEN 3.01 relatam conhecê-la, porém 

ao abordar algum assunto, não lembravam nada sobre as mesmas: Eu conheço, mas saber todas de 

cabeça não (P1).  

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O trabalho em medicina nuclear demanda dos PTRs o domínio sobre proteção radiológica e das 

particularidades inseridas no processo de trabalho desses ambientes, uma vez que está exposto as 

atividades multifacetárias e intrínsecas a suas especificidades. 
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