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INTRODUÇÃO

Desde a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no séc. XVIII, até os dias atuais a questão dos 
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais tem se destacado, pois a partir de então, o homem 
começou a ser exposto a constantes riscos ocupacionais advindos da atividade profissional, pois a 
relação capital-trabalho, criará situações específicas de risco à saúde do trabalhador. O trabalho se 
constituirá  no  elemento  mais  importante  do  processo  de  trabalho  de  uma  organização,  e  o 
trabalhador  ficará  exposto  a  partir  desse  momento  à  ação  patogênica  de  substâncias  físicas, 
químicas e biológicas, uso e desgaste do corpo no processo de produção e de relações sociais e 
pessoais potencialmente lesivas à saúde (JÚNIOR; STARLING, 2000). Dentro das perspectivas dos 
direitos fundamentais  do trabalhador em usufruir  de uma boa e saudável  qualidade de vida, na 
medida em que não se podem dissociar os direitos humanos e a qualidade de vida, verificam-se, 
gradativamente, a grande preocupação com as condições de trabalho, pois, as doenças do trabalho 
aumentam em proporção à evolução e a potencialização dos meios de produção (ALLY, [200?]). É 
nesse contexto, visando à redução desses riscos é que surgirá, a Segurança do Trabalho, sendo esta, 
segundo Gonçalves (1995) como a ciência que, através de métodos preventivos apropriados, estuda 
as  causas  de  acidente  de  trabalho,  possibilitando  a  adoção de  medidas  técnicas  que  objetivem 
eliminar, ou pelo menos diminuir a ocorrência de acidentes de trabalho. Já a Medicina do Trabalho, 
por sua vez, pode ser entendida como a ciência que se dedica ao estudo das doenças ocupacionais e 
as  do  trabalho,  objetivando  desenvolver  métodos  e  técnicas  possíveis  de  preveni-las 
(GONÇALVES, 1995). Daí a divisão da Medicina do Trabalho em Segurança do Trabalho (aspecto 
preventivo) e Medicina do Trabalho (aspecto curativo) (CESARINO JÚNIOR; CARDONE, 1993).

METODOLOGIA APLICADA

Realizado  levantamento  bibliográfico  através  de  consultas  em  livros,  artigos  científicos  e 
publicações  periódicas  sobre  a  segurança  do  trabalho  em geral,  no  ambiente  hospitalar,  e  em 
específico no setor de radiologia convencional, reunindo maior número de informações possíveis 
para análise dos resultados do trabalho.

RESULTADOS

Considerando  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Técnico/Tecnólogo  de  Raios-X no ambiente  de 
trabalho como: processo de revelação de radiografias dentro das câmaras escuras, preparação de 
soluções de fixador e revelador para o processamento radiográfico e posicionamento de pacientes 
para a execução dos exames de raios-x, podemos elencar abaixo os seguintes tipos de riscos e 
respectivos agentes a  que esses  trabalhadores  estão expostos,  as situações que estes  riscos  irão 
ocorrer e as recomendações de biossegurança para a eliminação destes:



Riscos  Químicos -  (agentes  químicos  como:  revelador  e  fixador  utilizados  para  o  processo  de 
revelação  dos  filmes)  -  podem  ocorrer  na  câmara  escura  durante  o  processo  de  revelação  de 
radiografias  que  incluem a preparação de soluções  com a possível  contaminação  e/ou inalação 
destes químicos - Recomendações: uso de luvas, máscaras e aventais de látex nitrílico, além de se 
fazer necessário um bom sistema de exaustão/ventilação para a adequada renovação do ar  dentro da 
câmara escura.

Riscos  Físicos -  (agentes  físicos  como:  radiação  ionizante  e  choque  elétrico)  -  podem ocorrer 
durante  a  execução  dos  exames  e  na  preparação  do  paciente  -  Recomendações:  utilização  de 
anteparos de vidro plumbífero que possam ser mantidos suspensos à altura da cabeça e do pescoço 
do profissional durante os exames, uso de avental de chumbo durante as execuções dos exames, 
manutenção/calibração  periódica  dos  equipamentos,  evitar  instalações  elétricas  com  fios 
desencapados,  observar  para  não  expor  inadvertidamente  um  colega  à  radiação,  sinalização 
adequada (faz-se necessária a indicação de sinal luminoso e sonoro localizado no painel de controle 
do aparelho, segundo a Portaria n. 453/98).

Riscos Biológicos - (agentes biológicos como: microorganismos como bactérias, fungos e outros, 
fluidos e secreções corpóreas, materiais pérfuro-cortantes) - podem ocorrer durante os exames em 
que o profissional de radiologia ajuda o paciente a manter-se na posição adequada para tomada 
radiográfica,  tendo  um contato  direto  com o  mesmo.  Recomendações:  máscaras  próprias  para 
retenção de impurezas, desinfecção dos materiais e equipamentos utilizados para evitar infecções 
cruzadas,  manterem os  materiais  utilizados  na  aplicação  dos  contrastes  e  fazer  o  descarte  dos 
mesmos (seringas) em local adequado.

Riscos Ambientais (fatores ergonômicos e condições de insegurança) - podem ocorrer durante o 
processo de revelação dos filmes na câmara escura e na interpretação e guarda dos exames e laudos 
na câmara clara. Recomendações: as câmaras escuras e claras devem possuir bancadas de trabalho 
fixadas nas paredes com alturas de acordo com as normas vigentes e convenientes como postos de 
trabalho, pois poderão ser causa de dores lombares, dorsais, nos ombros e no pescoço, podendo 
gerar  em longo prazo,  deformações da coluna vertebral  e  problemas articulares,  sendo a  altura 
recomendada  para  as  bancadas  entre  0,90 m e  0,99 m (noventa  centímetros  a  noventa  e  nove 
centímetros), tendo esse valor sido fruto de criterioso estudo baseado na altura dos profissionais 
1,62 m a 1,78 m (um metro e sessenta e dois centímetros a um metro e setenta e oito centímetros) e 
em literatura especializada: Santos PJP, Ergonomia. Rio de Janeiro: Ed. Funcefet - Cefet/RJ, 2002 
(FERNANDES; CARVALHO e AZEVEDO, 2005).  Outro aspecto a ser observado deve ser  a 
iluminação  das  salas  de  interpretação  e  laudos,  esta  deve  ser  planejada  de modo a  não causar 
reflexos nos negatoscópios que possam prejudicar a avaliação da imagem e causar fadiga visual. Os 
fios dos equipamentos não devem estar soltos e os pisos devem ser anticorrosivos, impermeáveis e 
antiderrapantes  para  evitar  as  quedas  (PORTARIA  N.  453,1998),  alguns  equipamentos  como 
suporte para posicionamento e chassis, e, até mesmo, imobiliários como cadeiras devem estar em 
locais apropriados para evitar que o profissional esbarre nos mesmos. 

CONCLUSÃO

Com base no trabalho, foi possível concluir que, os Técnicos/Tecnólogos que trabalham no setor de 
radiologia convencional, estão expostos a um elevado número de riscos ocupacionais, tanto na área 
de atendimento aos pacientes quanto na parte operacional de execução do exame, predispondo estes 
profissionais à ocorrência de acidentes de diversas naturezas, sendo, portanto, importante analisar as 
condições em que estes profissionais executam os processos de trabalho e produção.



Ressalta-se a grande responsabilidade do administrador  no que diz respeito à promoção de um 
ambiente seguro, fazendo-se necessário, uma administração que estabeleça estratégias preventivas e 
educação permanente desses profissionais.
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