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RESUMO: A radiação é um tipo de energia em trânsito, podendo ser ionizante ou não 

ionizante. Este tipo de energia não pode ser percebida pelos sentidos humanos, o que 

se observa são seus efeitos que podem surgir em curto espaço de tempo ou 

tardiamente, quais serão abordados neste texto, sendo descritos como efeito 

determinístico e efeito estocástico. Se as medidas de proteção radiológica não forem 

adequadamente adotadas a probabilidade da ocorrência de tais efeitos se torna ainda 

maior. Alguns procedimentos simples não envolvem custos significativos, como usar 

aventais de chumbo, protetores de tireoide ou até mesmo manter-se distante da fonte 

de radiação (tais medidas são eficazes e devem ser incorporadas na rotina diária de 

trabalho). Este texto aborda importantes tópicos como o uso dos EPIs , tempo de 

exposição, distância da fonte de radiação, dentre outros. Espera-se com este trabalho a 

conscientização da importância da radioproteção no ambiente hospitalar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Radiação ionizante; EPI; Efeito estocástico, Determinístico. 

 

 
ABSTRACT: Radiation is a type of energy in transit, which can be ionizing or non-

ionizing. This type of energy cannot be perceived by the human senses, what is 

observed are its effects that may appear in a short time or later, which will be 

addressed in this text, being described as a deterministic effect and a stochastic effect. 

If the radiation protection measures are not properly adopted, the probability of the 

occurrence of such effects becomes even greater. Some simple procedures do not 

involve significant costs, such as wearing lead aprons, thyroid protectors or even 

keeping away from the radiation source (such measures are effective and must be 

incorporated into the daily work routine). This text addresses important topics such as 

the use of PPE, exposure time, distance from the radiation source, among others. This 

work is expected to raise awareness of the importance of radioprotection in the 

hospital environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

A radioproteção no ambiente hospitalar é um assunto de grande importância 

discorrido em diversos segmentos seja área de saúde, industrial e universidades. Assim, 

diante do explanado, a presente pesquisa vem com o intuito de comprovar que o 

manuseio referente a materiais do nicho de radiações ionizantes é tema de grande 

preocupação e repercussão discutida diariamente em um ambiente hospitalar, pois 

englobam a exposição tanto dos pacientes quanto aos profissionais de saúde do setor. 

Embora as radiografias demonstrem serem realizadas na prática de forma 

simples, existem riscos decorrentes da radiação que é utilizada no exame, tornando 

obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, bem como a 

conscientização dos envolvidos sobre os riscos sofridos pelo individuo 

ocupacionalmente exposto (IOEs), onde se enquadram o tecnólogo em radiologia, e 

também outros profissionais da saúde (JARDIM, 2013). 

Todos os pacientes, seja nos ambientes de sala de raios-X, tomografia, 

mamografia, hemodinâmica, RX dentre outros, também devem estar cientes dos 

riscos do exame (ainda que minimamente baixos), podendo desta forma colaborar 

com a ausência de movimento, evitando assim repetição de exames e novas 

exposições. Vale fomentar também neste trabalho a importância da blindagem 

existente nos locais de realização de exame, bem como os principais materiais 

utilizados para essas blindagens, podendo ir dos matérias de baixo, como ferro ou 

concreto, até mais altos números atômicos, como por exemplo o chumbo. 

A prevalência do uso de equipamento de proteção individual dentro de um 

hospital é de suma importância tanto para a preservação da saúde do indivíduo 

ocupacionalmente ativo que é o tecnólogo em radiologia como o paciente e demais 

profissionais que estejam acompanhando o exame na sala. O uso obrigatório de 

dosímetro, óculos e aventais plumbiferos devem ser requisitos iniciais exigidos por 

uma direção hospitalar para que se alcance a proteção necessária nos indivíduos 

envolvidos evitando possíveis danos futuros como alguns tipos de efeitos estocásticos, 

somáticos, hereditários tornando-se alterações fisiológicas que possam comprometer 

tanto o profissional quanto gerações futuras (ALDRED,  2015). 

Contudo, o presente trabalho traz como problemática as dificuldades de se 

convencer profissionais quanto a importância do uso de EPI’s na realização dos 

exames seja ele de qual natureza for (desde que envolva radiação ionizante). A 



 

 

 

conscientização deve vir prioritariamente por parte da direção dos serviços 

radiológicos, tomando assim as devidas providências para que termos de 

obrigatoriedade tenham realmente validade, e não se comprometam possíveis 

auditorias que venham a ter nas instalações hospitalares a qual permitem o 

funcionamento de diversos planos, setores e aprovação de novo projetos e tecnologias. 

Para que sejam cumpridas as devidas normas de utilização de equipamentos de 

proteção individual, devem ser oferecidos aos profissionais dos setores radiológicos 

treinamentos, informativos de classificação de riscos dentro do setor, controle de 

fornecimento de materiais, fornecimento de equipamento de monitoramento de doses 

irradiadas aos colaboradores (dosímetro), fichas de acompanhamento do fornecimento 

de EPIS’ bem como sua validade e quando devem ser trocados, comprovando através 

de uma série de normas a importância dos cuidados que devem ser tomados pelo 

profissional da área da radiologia e as penalidades caso elas não sejam cumpridas. 

O presente trabalho além de demonstrar a importância do uso de equipamento 

de proteção individual no setor de radiologia, mostrará o levantamento dos principais 

riscos a qual o profissional estará exposto dentro de uma sala que tenha radiação 

ionizante, como também identificará estratégias a ser seguidas para conscientizar os 

profissionais dos setores e avalia– los tanto em nível representação social quanto 

conhecimento a eficácia que a radioproteção teve em outros ambientes hospitalares.·. 

A principal motivação que sustentou este texto, se deu na importância de 

transparecer aos colaboradores da área de saúde, a real necessidade de se utilizar um 

EPI corretamente, o porquê de ser quesito obrigatório dentro de um setor hospitalar, 

ambos se destacando como fatores primordiais para a formação da teoria de 

radioproteção discutida nos arquivos selecionados, onde a partir dos dados obtidos, 

buscou – se provocar tanto nos profissionais da radiologia, quanto enfermeiros, 

diretores e demais equipes na busca pela preservação da saúde, tanto de colaboradores 

quanto de pacientes. 

A reflexão sobre práticas relacionadas a exposição à radiação deve ser um 

fator chave a ser estimulado e garantido em discussões sistemáticas devido as 

gravidades dos efeitos nocivos causados pela radiação ionizante. Este trabalho obedece 

às normas da revista RACE da Faculdade Santa Rita de Cássia\IFASC. 

 

 



 

 

 

2. METODOLOGIA 

 
 O presente projeto de pesquisa que conduz o tema “ A importância 

radioproteção no ambiente hospitalar foi realizado com base em fontes confiáveis 

retiradas de pesquisas bibliográficas para reunião de informações sobre o tema citado 

sendo compostos de sete artigos acadêmicos que englobaram os mais variados autores, 

a qual , teve como escopo, influenciar diretamente na realização do trabalho de 

conclusão do curso de tecnologia da radiologia pesquisa bibliográfica e para fins de 

publicação as mais conceituadas plataformas digitais. 

A pesquisa bibliográfica consiste na primeira de várias etapas de um artigo em 

desenvolvimento tendo como objetivo, reunir informações, fontes, dadas que serão 

ferramentas chave para o desenvolvimento do trabalho a partir de determinado tema 

escolhido que no final terá como solução, um resultado final, juntamente com a real 

finalidade de realização desse estudo como exemplo para fins de publicação em 

plataformas digitais, livros e revistas, desde que não se tornem apenas uma 

configuração de ideias transcritas. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que é realizada partir do: 

 
 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se 

dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores 

e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 

dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos 

(SEVERINO, 2007, p.122) 

 

Para a seleção do material, foi feito uma pesquisa a partir das palavras chaves, 

radioproteção, equipamento de proteção individual, segurança, radiação ionizante, das 

quais resultaram em sete artigos científicos retirados de sites confiáveis, sendo eles, 

google acadêmico, Scielo, CCE cursos, Revistas conexão (material em site), Revista 

campo do saber e Revista brasileira de enfermagem(REBEN) onde todos eles 

mostraram que os dados introduzidos dentro do presente projeto de pesquisa foram 

retirados somente de plataformas confiáveis. 

Inicialmente foram selecionados sete artigos científicos onde a partir de uma 

leitura seletiva da produção de resenhas, foram escolhidos aqueles que mais 



 

 

 

aprofundaram o tema gerando maior credibilidade a pesquisa a qual foram mantidos 

cinco artigos de forma que os dados coletados mostrassem realmente a importância 

da temática para a pesquisa desde o momento em que ela foi iniciada, forma de 

condução e quais foram as soluções aplicadas para solucionar a problemática do tema. 

O presente projeto de pesquisa, então, manteve os cinco artigos 

selecionados pelo autor concluir que estão ligados intrinsecamente ao tema, pois 

mostraram pelo seu conteúdo e coleta de dados que possuem relevância de 

informações cientificas, a qual contribuíram para a formação do senso crítico que 

procurou firmar a necessidade de que através de seu estudo possa instigar o 

aprofundamento e elaboração de mais pesquisas futuras sobre o tema. 

Já os dois artigos selecionados para exclusão porque eles não estavam de 

acordo com o tema, não tendo tanta relevância dentro do foco do autor no trabalho com 

argumentos e dados pobres mencionados em suas pesquisas de forma que não 

contribui se para o enriquecimento das informações e real solução do problema 

apresentado no presente projeto de pesquisa que foi elaborador de forma rígida a qual 

quis manter critérios e rigor nas informações coletadas pois o intuito era influenciar 

diretamente após leitura na realização desse tipo de trabalho dentro de unidades 

hospitalares que possuam deficiência nesse processo. 

Assim, toda a pesquisa do presente projeto será convertida em um artigo 

cientifico que influenciara diretamente na apresentação do trabalho de conclusão de 

curso, a qual , os dados obtidos serão expostos de forma qualitativa e descritiva , 

firmando a natureza do trabalho que foi elaborado através de uma pesquisa 

bibliográfica que buscou fazer a coleta de dados e informações que tivessem realmente 

ligadas ao tema para que fosse demonstrado de forma simples as intenções do autor 

com o devido projeto. 

 

3. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: DOS PRINCÍPIOS A SUA UTILIZAÇÃO 

CLÍNICA E DIAGNÓSTICA 

 
Serão citados aqui alguns exemplos de efeitos biológicos das radiações, que 

podem decorrer do mau uso de EPIs ou outras exposições á radiações ionizantes. 

Os efeitos da radiação em sistemas biológicos são o resultado final de uma 

série de eventos decorrentes da interação da radiação com o meio. 

Atualmente, é consenso geral que o dano á molécula de DNA desencadeia os 



 

 

 

efeitos biológicos que incluem morte celular, carcinogênese e mutações. 

O dano biológico é decorrente de uma sequência de eventos (estágios), dentre 

eles o físico, físico químico, químico, e por último, porém mais importante, e qual 

daremos relevância aqui, o efeito biológico. 

O efeito biológico pode durar dias, semanas ou anos, quando surgem os efeitos 

bioquímicos e fisiológicos, que produzem alterações morfológicas ou funcionais nos 

órgãos. Neste estágio biológico os efeitos são classificados em função do tempo de 

manifestação, tipo de célula atingida e dose de radiação (energia absorvida por massa): 

Ainda sobre os efeitos da radioproteção, destacam – se também os efeitos 

determinísticos e estocásticos. Os efeitos determinísticos são aqueles que se 

relacionam entre a dose absorvida e a gravidade dessa dose nos indivíduos 

ocupacionalmente ativos, seja pacientes ou profissionais dos setores radiológicos. 

Os efeitos determinísticos possuem um limiar abaixo do qual não se de detecta em 

contextos clínicos. O limite pode ser muito baixo (da ordem de magnitude de 0,1 Gy 

ou superior a este valor) podendo mudar de pessoa para pessoa. Para as doses que 

variam de 0,25 Gy a 0,5 Gy, podem ocorrer pequenas alterações no sangue a qual pode 

ser detectadas por avaliações médicas. Já para o intervalo de doses de 0,5 Gy a 1,5 

Gy, o individuo poderá sentir náusea, vomito ou tonturas. 

Quanto aos exemplos de efeitos determinísticos, temos: 

a. Síndrome da radiação aguda; 

b. A radiação queima da radiação para uma superfície corporal específica; 

c. Tireoide induzida por radiação, a qual pode tratar pacientes com 

diagnósticos de hipertireoidismo; 

d. Síndrome da radiação crônica 

e. Lesão nos pulmões por uso excessivo de radiação; 

 Já o efeito estocástico, é responsável pela causa de uma alteração aleatória no 

DNA das células que continuam a se reproduzir, sendo essa alteração a principal 

responsável por levar à mutação dessa célula. 

 Os efeitos hereditários são estocásticos. Não apresentam um nível de limiar de 

dose. O dano pode ser causado através de uma dose mínima de radiação. O aumento 

da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. A severidade é 

determinada pelo tipo e localização do tumor ou pela anomalia resultante. No entanto, 

o organismo apresenta mecanismos de defesa muito eficientes. A maioria das 



 

 

 

transformações neoplásicas não evolui para câncer. Quando este mecanismo falha, 

após um longo período de latência, o câncer então, aparece. A leucemia, por exemplo 

vem aparece no período de 5 a 7 anos e os tumores sólidos a partir dos 20 anos. Os 

efeitos são cumulativos: quanto maior a dose, maior a probabilidade de ocorrência. 

Quando o dano ocorre em célula germinativa, efeitos hereditários podem ocorrer. 

 Assim, falando de limiar de dose, quanto mais dose, maior o dano, é importante 

entender os princípios fundamentais da radioproteção que devem ser seguido a risca 

dentro de ambientes hospitalares como também em clinicas que utilizem fontes de 

radiação ionizante. Sendo assim, o objetivo primário da proteção radiológica é 

fornecer um padrão de proteção para o homem, sem retirar os benefícios criados pela 

aplicação das radiações ionizantes. Por isso, a proteção radiológica baseia-se em 

princípios fundamentais e que devem ser sempre observados. 

• Justificação: o benefício tem que ser tal que compense o detrimento, que é definido 

como sendo a relação entre a probabilidade de ocorrência e grau de gravidade do 

efeito. 

• Otimização: o número de pessoas expostas, as doses individuais e a 

probabilidade de ocorrência de efeitos nocivos devem ser tão baixos quanto 

razoavelmente exeqüíveis. 

• Limitação de Dose: a dose individual de trabalhadores e indivíduos do público não 

deve exceder os limites de dose recomendados excluindo-se as exposições médicas de 

pacientes. 

• Prevenção de acidentes: todo esforço deve ser direcionado no sentido de manter toda 

e qualquer medida necessária para a prevenção de acidentes. O Sistema de Proteção 

Radiológica consiste em evitar os efeitos determinísticos, uma vez que existe um 

limiar de dose, manter as doses abaixo do limiar relevante e prevenir os efeitos 

estocásticos fazendo uso de todos os recursos disponíveis de proteção radiológica. Para 

efeito de segurança em proteção radiológica, considera-se que os efeitos biológicos 

produzidos pelas radiações ionizantes sejam cumulativos. Para a proteção radiológica 

de exposições externas considera- se: 

• Distância: Quanto mais longe da fonte de radiação, menor a exposição. 

 
• Tempo. Quanto menor o tempo que a radiação esta sendo aplicada perto da fonte , 

menos radiação vai ser absorvida pelo individuo. 

• Blindagem. Quanto mais eficiente for a blindagem, seja do local, seja dos indivíduos 



 

 

 

ocupacionalmente expostos , mais protegidos estarão do efeito da radiação ionizante. 

•  

3.1. EPIs 

 
 Os equipamentos de proteção individual são definidos pela norma reguladora 

NR – 06 do ministério do trabalho a qual define que são dispositivos de usos 

individuais e coletivos para fins de proteção a saúde dos indivíduos envolvidos com 

função de minimizar riscos ambientais e problemas futuros. Dentro da norma, ainda 

cita que cabe ao empregador entregar sem nenhum custo e cobrar os devidos EPIs 

necessários em cada setor. Contudo, é importante salientar que os equipamentos 

também tem a forma correta de serem descartados no ambiente, onde caso sejam mal 

descartados, podem comprometer o ambiente, infringindo o processo normativo de leis 

ambientais. 

 

 

Figura 01: Dosímetro TLD. Fonte: IRD 
 

 

 

Figura 02: Óculos, protetor de tireoide, biombos Fonte IRD 

 

 
 Já dentro do setor de radiologia em um hospital, os IOE’s ( Individuos 

ocupacionalmente expostos), devem cumprir com os regulamentos e utilizar os 



 

 

 

seguintes equipamentos de proteção individual: 

• Óculos plumbiferos – essencial para proteção dos olhos contra emissão de 

radiação ionizante com material elaborado a base de chumbo; 

• Dosimetros: É um dispositivo que tem como função medir o nível de radiação 

ionizante de um indivíduo diante da exposição da radiação gerada no momento 

de realização do exame. Sendo assim, torna- se um material de bastante 

importância a qual o controle de exposição deve ser feito e passado ao setor de 

medicina do trabalho do hospital. 

• Avental de chumbo ou avental plumbífero – Dispositivo que cobre a região do 

tórax e abdominal tanto do individuo que realiza o exame, quanto do paciente 

se necessário. São bem eficazes na absorção de doses altas de radiação 

ionizante dentro de uma sala de raio x ou tomografia. 

• Protetores de Tireóide - Material responsável por proteger a região do pescoço 

do individuo, geralmente ele é em forma de colar e fica pendurado ao redor 

do pescoço do individuo. 

• Protetores de gonada – importante material a qual previne problemas futuros 

de infertilidades dos indivíduos envolvidos, prevenindo a absorção de doses 

nessas regiões. 

 

 

Figura 03: Utilização de EPIs dentro do serviço Radiológico 

 
Assim, feito a afirmação da importância do uso de equipamentos de proteção 

individual e os principais equipamentos usados no setor da radiologia, os riscos 

presentes nas caso o individuo não use esses equipamentos, são silenciosos, ocorrendo 



 

 

 

gradativamente com o passar dos anos podendo ocasionar problemas a longo prazo. 

Com isso, a exposição pode alterar o DNA das células humanas. Também existe a 

possibilidade de causar doenças como câncer ou outras complicações, como 

infertilidade, catarata, eritemas. Isso porque o sistema reprodutor masculino e 

feminino, os olhos, a tireoide e a medula óssea são os órgãos mais sensíveis do corpo 

humano sendo mais fáceis de causar lesões por exposição a radiação. 

 
4. CONCLUSÃO 

A radioproteção vem se destacando como uma ferramenta aliada para garantir 

a segurança do trabalhador em ambientes de trabalho que envolva radiação ionizante, 

principalmente em salas de raios-X e tomografia dentro de hospitais. Então, todas as 

condições básicas relacionadas aos indivíduos ocupacionalmente expostos, devem ser 

monitoradas, cobradas e oferecidas para os profissionais e pacientes. 

 Sendo assim, de acordo com o que foi apresentado pelo presente artigo, nota – 

se a importância da utilização do equipamento de proteção individual dentro de uma 

sala de exame em um hospital. Com isso, o conhecimento deve ser reforçado 

diariamente através do setor de segurança do trabalho do hospital, para que todas as 

normas da CNEN sejam cumpridas bem como fazer o monitoramento mensal das 

taxas de radiação ionizante absorvidas pelo trabalhador durante o mês onde só assim, o 

individuo estará respaldo de quaisquer problemas futuros. Por fim, devera ser proposto 

em todas as unidades um aprofundamento através da revisão de normas que envolvam 

à radioproteção, das quais são estabelecidas pela Vigilância Sanitária e CNEN, para 

que o hospital consiga manter atividades que utilizem radiação ionizante ativas,. As 

diretrizes básicas da radioproteção são na norma NE03.01 do CENEN. 
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