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RESUMO 

 

É notória a crise do Sistema Penitenciário Brasileiro com a superlotação, o surgimento e crescimento de facções crimi-

nosas, a falta de infraestrutura dos estabelecimentos prisionais, etc. Tal cenário levou a adoção de novas tecnologias, 

como a inspeção corporal por raios X, conhecida como Bodyscan. A tecnologia é capaz de detectar diversos objetos 

ilícitos escondidos sob as roupas ou até mesmo nas cavidades dos indivíduos revistados, seguindo a recomendação do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, permitindo uma revista mais eficaz e a extinção das constran-

gedoras revistas íntimas. O objetivo deste estudo é avaliar os impactos sociais do uso da tecnologia de inspeção corporal 

em unidades prisionais, incluindo os aspectos de proteção radiológica relacionados à operação e manutenção.  
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1. INTRODUÇÃO 
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Para reverter a atual crise do Sistema Penitenciário Brasileiro, com a superlotação, o surgimento e 

crescimento de facções criminosas, a falta de infraestrutura dos estabelecimentos prisionais, etc., há 

uma medida eficaz de segurança e extinção da constrangedora revista íntima, com o uso da tecnolo-

gia de inspeção corporal por raios X, conhecido internacionalmente como Body Scanner [1]. 

Essa nova tecnologia utilizada cada vez mais mundo a fora, mostra o que uma pessoa carrega sob 

seus trajes quando é inspecionada por esses equipamentos de alta tecnologia, tem a capacidade de 

localizar objetos metálicos e não metálicos escondidos no corpo de um indivíduo [2]. 

Alguns estados brasileiros já aderiram a este sistema, principalmente os estabelecimentos prisionais, 

para evitar a entrada de drogas, armas, aparelhos celulares, etc.  

O objetivo deste estudo é avaliar os impactos sociais no uso de tecnologia de inspeção corporal, em 

unidades prisionais, incluindo os aspectos de proteção radiológica relacionados à operação e manu-

tenção. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada na elaboração desse trabalho foi análise bibliográfica de publicações naci-

onais e internacionais acerca do tema, entrevistas com agentes de segurança penitenciários que re-

almente operam o Body Scanner e visitas técnicas a presídios e a fábrica de uma empresa do ramo 

de inspeção de segurança, especificamente no setor de montagem e teste do sistema de inspeção 

corporal. A entrevista foi composta por 15 perguntas relacionadas à operação, manutenção, prote-

ção radiológica e aspectos sociais inerentes ao Sistema de Inspeção Corporal, com o resultado de-

monstrado através de discussões e comentários.    

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tecnologia Bodyscan foi implantada recentemente no Brasil, e de acordo com o órgão regulador 

há 33 instalações autorizadas, sendo 67% lotado na Região Sudeste do País [3]. Entretanto, não 

existe ainda uma norma específica para licenciamento dessas instalações, que aborde os aspectos e 

requisitos de proteção radiológica. Por outro lado, existem recomendações internacionais destinadas 

a otimizar as doses, de forma a garantir a integridade física dos envolvidos, caso sejam implemen-
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tadas. Apesar da carência de uma norma brasileira, específica para equipamentos emissores de raios 

x utilizados em segurança pública, o órgão regulador, previamente, definiu algumas regras para 

evitar o uso indiscriminado desta tecnologia, tais como, limitação de uso exclusiva para empresas 

públicas, avaliação dosimétrica dos modelos de Body Scanner e estabelecimento de restrição de 

dose para o indivíduo do público inspecionado (0,5 mSv/ano). 

Os resultados do estudo demonstram que a parte operacional do sistema de inspeção corporal é bem 

difundida entre os agentes, sendo alguns deles treinados diretamente pelo fabricante do equipamen-

to, e os demais treinados por agentes já instruídos e com maior experiência. Embora haja capacita-

ção dos agentes penitenciários na operação do Body Scanner, não há conhecimento sobre noções 

básicas de proteção radiológica. A maioria dos agentes acredita que o Body Scanner possa realmen-

te ser prejudicial à saúde. Em virtude disso, e não podendo ser diferente, o resultado da pesquisa 

demonstrou que todos os agentes entrevistados relataram ter medo excessivo da radiação ionizante, 

evidenciando a existência de Radiofobia. 

Apesar da limitação de dose por indivíduo do público inspecionado, estabelecida pelo órgão regula-

dor, não existem evidências da implementação, por parte das unidades prisionais, do controle de 

dose por pessoa inspecionada.  

Em alguns países, existem restrições operacionais no uso do Bodyscan na inspeção corporal de cri-

anças, idosos ou gestantes, por exemplo. Entretanto no Brasil, não há uma legislação específica que 

trate sobre o tema, e então, cada unidade prisional determina a sua restrição operacional para a utili-

zação do Body Scanner. Quando uma pessoa possui alguma restrição operacional ou se recusa a ser 

inspecionada pelo Body Scanner, adota-se a inspeção com detector de metal seguido da revista ín-

tima. Grande parte deles não soube informar se são realizadas manutenções preventivas, controle de 

qualidade e levantamentos radiométricos periódicos dos Body Scanners.  

Com o uso da tecnologia de inspeção corporal nas unidades prisionais, os agentes entrevistados 

afirmaram que houve uma redução significativa da entrada de objetos proibidos, ilícitos e perigosos, 

demonstrando a eficácia do sistema para detecção de objetos ocultos nas pessoas inspecionadas, 

além disso, afirmaram que houve uma melhoria considerável na agilidade do serviço, que antes le-

vava entre 15 e 20 minutos, reduzindo o tempo de inspeção para 20 segundos por pessoa. Sobretu-

do, o maior benefício identificado, após a instalação do Body Scanner, foi certamente a diminuição 



 T.A.Nantes, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 4 

dos procedimentos de revista vexatória que ocorria continuamente nas unidades prisionais, sempre 

cercados por muitas polêmicas e denúncias. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O estudo demonstra que o sistema de inspeção corporal através do Body Scanner é consideravel-

mente seguro, contudo o uso indiscriminado pode gerar riscos radiológicos para os agentes de segu-

rança penitenciária e visitantes. Importante destacar que a ampla maioria dos agentes não possui 

treinamento necessário relacionado à proteção radiológica, tornando o assunto cada vez mais nebu-

loso e confuso para os envolvidos na instalação. 

A tecnologia Bodyscan veio suprir uma deficiência nas revistas de inspeção de segurança realizadas 

nas unidades prisionais e há a necessidade de implantação dessa tecnologia em todos os estabeleci-

mentos prisionais do Brasil, para garantir mais segurança à sociedade e preservar a dignidade da 

pessoa humana. 

Baseado no potencial de crescimento no uso dessa tecnologia torna-se crucial a elaboração de uma 

legislação específica com critérios regulatórios bem definidos, A falta de requisitos mais detalhados 

dificulta, entre outros aspectos, obter formação e capacitação profissional mínimas em proteção 

radiológica.  
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