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Este estudo tem por objetivo identificar os riscos ocupacionais do 
técnico em radiologia através da análise ergonômica do trabalho. A 
análise foi realizada em um hospital público federal, através de 
questionário e entrevista, além da observvação e filmagens das 
atividades realizadas pelos técnicos de radiologia da instituição. Os 
principais aspectos relatados foram a existência de equipamentos de 
raios x e de proteção individual antigos e sem manutenção, falta de 
treinamento, deslocamentos excessivos e algias em membros 
superiores e inferiores. Durante as atividades, observou-se preferência 
pela utilização de determinados equipamentos pela facilidade no 
manuseio, grandes deslocamentos entre as salas e estratégias pessoais 
para agilizar o atendimento. Baseado, nisso, foi possível diagnosticar 
inadequação no layout do setor causando deslocamentos excessivos e 
sobrecargas posturais, o não cumprimento das normas de proteção 
radiológica, falta de treinamento para a utilização e manutenção dos 
equipamentos, bem como a inadequação da escala de trabalho em 
relação ao fluxo de pacientes. Foram realizadas recomendações 
quanto ao cumprimento das normas de proteção radiológica, 
reorganização do layout e organização do trabalho. 
 
Palavras-chaves: riscos ocupacionais, técnico em radiologia, análise 
ergonômica do trabalho 
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1. Introdução 

Os riscos ocupacionais dos trabalhadores expostos a radiações ionizantes têm sido estudados 
por autores como Gomes (2002) que aborda as condições de trabalho e riscos de exposição 
em serviços de radiodiagnóstico em hospital público; Oliveira, Azevedo e Carvalho (2003) 
que elaboraram um programa de monitoração ocupacional no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho; Fernandes, Carvalho e Azevedo (2005) que avaliaram riscos 
ocupacionais de trabalhadores em serviços de radiologia.  

A radiologia diagnóstica é um exame amplamente empregado nas rotinas médicas e é 
considerada uma das principais formas de exposição às radiações ionizantes (OLIVEIRA, 
AZEVEDO e CARVALHO, 2003). Apesar da ampla utilização deste recurso estudos 
realizados na década de 90, já apontavam a não utilização dos equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e de controle médico periódico dos técnicos em radiologia, entre outros 
aspectos (CUNHA, FREIRE e DREXLER, 1992).  

Em 1998, visando garantir a segurança de pacientes e técnicos e a qualidade dos exames de 
raios X, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 453, estabeleceu diretrizes específicas, 
relacionadas aos aspectos de biossegurança e saúde ocupacional (BRASIL, 1998). 

Quase uma década após, pouco tem sido feito no que se refere à qualidade na prestação destes 
serviços e à exposição aos riscos ocupacionais os quais estão sujeitos os técnicos em 
radiologia, estes problemas estão relacionados ao não cumprimentos da legislação vigente 
(FERNANDES, CARVALHO e AZEVEDO, 2005). 

Entre os aspectos relatados, os equipamentos de proteção individual constituem o principal 
aspecto de biossegurança negligenciado (Fernandes, Carvalho e Azevedo, 2005). Em muitas 
situações, o técnico de radiologia tem contato mais próximo e prolongado com pacientes, 
muitas vezes portadores de doenças contagiosas, e não faz uso dos EPIs devido o seu estado 
de desgaste ou ausência dos mesmos.  Outro aspecto diz respeito à monitoração individual de 
dose que, de acordo com a Portaria nº 453, é de uso obrigatório “durante a sua jornada de 
trabalho e enquanto permanecer na área controlada”  (BRASIL, 1998). A leitura das doses 
individuais deve ser feita mensalmente e registrada para acompanhamento dos riscos de 
radiações ionizantes existentes no ambiente de trabalho, fato salientado pela Agência 
Internacional de Energia Atômica (PEIXOTO, 1987). Programas computacionais de 
monitorização ocupacional em radiologia foram desenvolvidos para o monitoramento dos 
riscos ocupacionais, de acordo com as diretrizes de proteção radiológica (FONSECA et al., 
2001; OLIVEIRA, AZEVEDO e CARVALHO, 2003). 

O controle médico periódico dos técnicos em radiologia, preconizado pela NR 7 e enfatizado 
pela Portaria nº 453 deve ser rigoroso, buscando diagnosticar e tratar possíveis riscos 
ocupacionais precocemente, através de hemograma e contagem de plaquetas. 

A estrutura física também tem sido um dos aspectos discutidos em relação a biossegurança. O 
Ministério da Saúde, através da Resolução nº 50, estabeleceu normas para a elaboração e 
aprovação dos projetos arquitetônicos dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Esta 
resolução aborda aspectos dimensionais do espaço físico dos serviços de radiologia 
diagnóstica, e vem complementar a Portaria nº 453, que descreve as normas relacionadas a 
blindagem adequada destes ambientes, impedindo a exposição indevida às radiações 
ionizantes. 
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A Portaria nº 453 também estabelece que os equipamentos de raios x devem ser calibrados 
regularmente para evitar alteração na emissão da radiação. Esta manutenção preventiva deve 
ser preferencialmente assentada para um controle efetivo de cada equipamento radiológico, 
como sugerem Fonseca et al. (2001). 

Neste contexto o objetivo deste estudo foi identificar os riscos ocupacionais do técnico em 
radiologia através da análise ergonômica do trabalho. 

2. Mater ial e método 

O estudo caracteriza-se como de campo do tipo quali-quantitativo, de corte transversal, 
realizado em hospital público federal. Para tal foi utilizada a metodologia da análise 
ergonômica do trabalho, buscando detalhes sobre a demanda, tarefa, atividades e 
características físicas do posto de trabalho através da aplicação de questionário, entrevista, 
acompanhamento e filmagem das atividades. A população foi composta pelos técnicos em 
radiologia da instituição. A seleção da amostra foi de forma intencional, formada por 20 
técnicos em radiologia.  

Após a análise das atividades, foram diagnosticados os pontos críticos, relacionados com a 
demanda original, e realizadas as recomendações ergonômicas. 

3. Resultados 

Os resultados apresentados são referentes à coleta de dados realizada no período de agosto a 
setembro de 2006. O quadro total de técnicos em radiologia do setor é de 28 funcionários 
efetivos, sendo sete mulheres (25%) e 21 homens (75%). A faixa etária predominante é de 41-
60 anos, com 18 técnicos em radiologia (64%). Os aspectos da demanda citados foram: (a) 
equipamentos antigos pesados e com pouca qualidade radiológica, (b) deslocamentos 
excessivos, (c) equipamentos de proteção individual insuficientes e desgastados, (d) portas 
pesadas que enroscam nos trilhos, (e) dores em membros inferiores e superiores, e (f) falta de 
informação sobre as normas de proteção. 

O setor dispõe de seis salas de exames de raios-x, sendo que em três delas os equipamentos 
apresentam mais de 20 anos de uso, não existindo relato de manutenção preventiva dos 
mesmos. O equipamento mais recente (telecomandado), com um ano, é de uso exclusivo dos 
médicos residentes e dos supervisores técnicos em radiologia. A câmara clara está localizada 
no corredor oposto à sala de exame mais utilizada pelos técnicos em radiologia, acarretando 
no deslocamento aproximado de 122m por atendimento. Nesta sala, ocorre congestionamento 
de técnicos à espera para utilização, pela preferência no manuseio e melhor qualidade 
radiológica do equipamento. 

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) disponíveis em cada sala estão apresentados 
na Tabela 1. Não foram encontradas luvas descartáveis e protetores de gônadas. 

                                               

 Quantidade 

(em unidades) 
Salas de exame Avental 

plumbífero 
Protetor 
tireoidiano 

Sala 1 1 0 
Sala 2 0 0 
Sala 3 1 0 
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Sala 3A 1 1 
Sala 4 1 0 
Sala 5 2 3 
Total 6 4 

                                                Tabela 1 - Distr ibuição das EPIs nas salas de exame 

                                                Fonte: Dados do estudo. 

Durante as atividades não foi observado o uso dos EPIs pelos técnicos e acompanhantes, os 
quais justificaram pelo estado de conservação precário dos mesmos. A instituição fornece os 
dosímetros individuais, porém dois técnicos da amostra (10%) não utilizam alegando que o 
equipamento nunca apresentou valores alterados. 

O revestimento plumbífero interno das paredes variou de 1,98m a 2,00m, e a altura dos 
biombos em duas salas é de 1,90m. As portas de acesso são de madeira, revestidas com 
chumbo e sistema de trilhos e roldanas, com dimensões de 2,08m x 1,18m. Durante a 
execução dos exames, as portas das salas raramente permaneciam fechadas devido à 
dificuldade e esforço físico excessivo no seu manuseio. 

A escala de trabalho é definida informalmente, não estando visível aos funcionários no setor. 
Também foram relatadas as ausências de exames de saúde periódicos pelos funcionários. 
Queixas álgicas foram relatadas por 90% dos técnicos sendo: 40% em membros inferiores, 
40% em membros superiores e os 10% em outras regiões corporais. 

Em relação aos treinamentos operacionais e programas de prevenção dos riscos de exposição 
radiológica, não foi observado nenhum registro referente a este aspecto. 

4. Discussão 

A instituição avaliada apresenta mais de 20 anos de existência, sendo que a maioria dos seus 
equipamentos de radiologia diagnóstica data da época da inauguração. Neste período, não 
foram encontrados registros referentes à manutenção periódica e calibração dos sistemas, 
ambos preconizados pela Portaria nº 453 (BRASIL, 1998). Este fato interfere diretamente na 
preferência pelo uso de determinados equipamentos, com melhor manuseio e qualidade 
radiológica, como forma de estratégia operacional dos técnicos em radiologia, minimizando 
os deslocamentos desnecessários e sobrecarga em membros superiores ao realizar os ajustes 
do equipamento. 

Esta realidade de falta de manutenção dos equipamentos também foi identificada por Gomes 
(2002) em sua pesquisa atribuindo a exposição excessiva à radiação tanto para os operadores 
quanto para os pacientes. O autor considera que o problema está relacionado à falta de 
treinamento dos técnicos do setor. Isso também foi evidenciado em pesquisa realizada pelo 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria e pela Vigilância do Estado do Rio de Janeiro 
(FERNANDES, CARVALHO e AZEVEDO, 2005) onde 80% da comunidade usuária dos 
serviços de radiologia, recebia doses de radiação superiores àquelas devidas a cada imagem 
radiográfica produzida. Em estudo realizado no estado de São Paulo constatou-se que 37% 
dos serviços públicos de radiologia, 18% dos particulares e 29% dos filantrópicos não 
realizam manutenção preventiva nos equipamentos de raios x (GOMES, 2002). 

Ros e Caldas (2001) afirmam que a verificação periódica dos parâmetros técnicos dos 
equipamentos de raios x é a única forma de garantir a eficácia dos exames e evitar a exposição 
desnecessária à radiação, bem como repetição de exames, aumento do custo operacional e 
desgaste do aparelho. 
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Foi constatado que o projeto arquitetônico do setor de radiologia não levou em consideração o 
deslocamento necessário dos técnicos em radiologia até a câmara clara a cada exame 
realizado, acarretando em deslocamento excessivo dos trabalhadores. O layout também está 
em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução nº 50 (BRASIL, 2000) na sala de 
exame do equipamento telecomandado, desproporcional às suas dimensões, acarretando em 
posturas inadequadas dos técnicos em radiologia. Porém, cabe ressaltar que a dimensão e a 
quantidade de salas com equipamentos radiológicos convencionais não são especificadas 
nesta mesma resolução. 

O estado precário de conservação e a falta de EPIs em quantidade suficiente é importante 
nesta análise, dado este confirmado nos estudos de Fernandes, Carvalho e Azevedo (2005) e 
Cunha et al. (2002). Embora a Portaria nº 453 estabeleça que devem existir EPIs em 
quantidade suficiente para proteção radiológica dos técnicos em radiologia, pacientes e 
eventuais acompanhantes (BRASIL, 1998), constatou-se que esta norma é desprezada pelo 
setor e pelos técnicos em radiologia. A alegação dos mesmos consiste no fato de que os 
poucos equipamentos existentes estão deteriorados e que a sua utilização não alteraria a 
exposição à radiação ionizante. 

Em relação à monitoração individual da dose, embora a não utilização tenha ocorrido em uma 
pequena porcentagem da amostra, revela que existe uma falta de conscientização dos riscos 
ocupacionais. Sendo constatadas falhas na mensuração do dosímetro, estas devem ser 
imediatamente verificadas e corrigidas, uma vez que a Portaria nº 453 e a Agência 
Internacional de Energia Atômica preconizam que a dosimetria é a maneira mais eficaz de 
verificar a exposição do trabalhador às radiações ionizantes, desde que seja feito com 
equipamentos confiáveis e utilizado de forma correta. 

Outro aspecto importante referente à exposição aos raios x diz respeito às inadequações na 
blindagem das salas de exames e dos biombos das salas de controle. O descumprimento da 
altura mínima de 2,10m estabelecida na Portaria nº 453 (BRASIL, 1998) expõe as pessoas que 
circulam nos corredores em torno destas salas aos mesmos riscos impostos aos técnicos em 
radiologia durante a realização do exame. Em pesquisa realizada no estado de São Paulo junto 
a 178 hospitais verificou-se que a maioria das instituições apresenta sistema de proteção a 
cabine de controle compatível com o determinado pela legislação vigente de 2,10 m 
(GOMES, 2002).Fato este agravado com a permanência das portas das salas de exame 
abertas. Como foi constatado que o peso excessivo das portas aliado ao sistema de roldanas 
ineficaz acarretava em dores nos membros superiores dos técnicos, tornou-se conveniente 
mantê-las sempre abertas.  

A escala de trabalho informal atualmente utilizada também se mostrou ineficaz, pois não 
existe um controle e remanejamento de horários em relação à ausência de trabalhadores 
(férias, faltas, licenças médicas). Considerando-se que este fato interfere diretamente no 
funcionamento do setor, isto acarreta na sobrecarga laboral dos técnicos em atividade, 
refletindo no maior número de queixas álgicas.  

A falta de um controle médico ocupacional periódico destes funcionários contradiz o que 
estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e NR7, pois os exames de saúde 
periódicos são obrigatórios para todos os trabalhadores, visando prevenir e diagnosticar 
precocemente patologias ocupacionais. 

Da mesma forma, a falta de registros de implantação dos programas de prevenção radiológica 
e treinamentos operacionais, confirmadas pelo relato dos técnicos, contraria o exposto na 
Portaria nº 453 onde afirma que estas atividades são primordiais para otimização da proteção 
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radiológica no ambiente de trabalho (BRASIL, 1998). A falta de conhecimento das normas de 
radioproteção nos serviços de radiologia constitui causa importante da alta freqüência de 
adoção de práticas inadequadas, acidentes de trabalho e doenças profissionais (GOMES, 
2002). 

A otimização do tempo para execução do exame de raios x foi abordada no trabalho 
desenvolvido por Fonseca et al. (2001) que relatam considerável melhora no desempenho do 
técnico de radiologia após a implantação do programa Sistema Radiológico que fornece ao 
técnico, juntamente com a ficha do paciente, todos os dados de regulagem do equipamento 
para execução do procedimento solicitado. 

5. Conclusões 

A distribuição atual das salas de exame de raios x e da câmara clara constitui o fator principal 
no deslocamento excessivo a cada atendimento realizado. Alterações no projeto físico (layout) 
devem ser consideradas, onde as salas de exame tenham acesso facilitado à câmara clara, 
preferencialmente no mesmo corredor, minimizando assim os deslocamentos e as sobrecargas 
posturais dos técnicos em radiologia. Além disso, sugere-se a reavaliação do design atual das 
portas das salas de exame, visto que o peso excessivo é característico da blindagem existente 
e não tem como ser reduzido, porém consiste em um fator de risco a saúde dos técnicos e dos 
usuários. 

A revisão da escala de trabalho, adequando-a ao fluxo do setor e às necessidades 
organizacionais também é necessária para minimizar a sobrecarga de trabalho dos técnicos e 
atender a demanda de pacientes na instituição. 

Outro ponto a ser salientado diz respeito às normas de proteção radiológica e saúde 
ocupacional no setor que devem ser imediatamente revisadas e cumpridas, tanto na estrutura 
física e nos equipamentos de proteção individual, como nos programas de conscientização, de 
proteção radiológica e saúde ocupacional que devem ser imediatamente implantados na 
instituição, evitando assim exposição radiológica indevida aos seus funcionários e usuários, 
prevenindo doenças ocupacionais a médio e longo prazo. 
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