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RESUMO

O presente estudo teve por objetivo analisar os riscos que as equipes multiprofissionais de radiologia podem desencadear devido ao excesso da 
radiação ionizante nos profissionais, no qual a radiação é uma energia que se propaga a partir de uma fonte emissora, sendo classificada como 
energia em trânsito, permitindo assim uma forma de exposição que podem causar bons resultados ou não a população. Estudos confirmaram que 
altas doses de radiação ionizante podem provocar alterações nos tecidos humanos, conforme relatado desde o descobrimento dos Raios-X. 
Contudo, existem determinadas doses de emissão desse tipo de energia o qual podem subsidiar respostas a danos à saúde dos profissionais pelo 
excesso de exposição, a energia ionizada é classificada em dois grupos: o efeito estocástico são aqueles cujas modificações surgem em células 
aparentemente normais. O efeito determinístico são produzidos através de doses elevadas, que fica acima do limiar de 0,5 Gy, acima desse valor 
os danos são mais agressivo para as células humanas. Os trabalhadores que estão em contato com a radiação ionizante, como os tecnólogos em 
radiologia, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, são profissionais que desempenham técnicas radiológicas. Objetivo: Avaliar o 
conhecimento dos profissionais de radiologia quanto aos riscos que podem ser evidenciado durante a execução das atividades laborais na sua 
própria saúde devido ao excesso de emissão da radiação ionizante. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo longitudinal, de 
abordagem quantitativa. A população da amostra foram compostas por um total de 73 profissionais em exercício, sendo entrevistados todos pela 
equipe multiprofissional que trabalham no setor de radiologia de um hospital público de grande porte do estado de Pernambuco-PE, a pesquisa 
ocorreu no mês de abril a maio de 2019 sendo realizado em duas semanas consecutivas, nos turnos manhã, tarde e noite. Os dados foram 
coletados a partir de um questionário semiestruturado com perguntas referentes à radiologia, constituindo-se de perguntas fechadas, 
alternativas e múltipla escolha. Resultados: A pesquisa mostra o quanto os profissionais estão sendo exposto a condições de riscos inerente a 
emissão de radiação, quanto a isso, pode-se analisar quanto aos riscos dos radiologistas, cerca de 71 dos entrevistados consideram exercer uma 
profissão de risco (97,26%). No entanto, um não julgou que a profissão não causa risco nenhum (1,37%) e um não identificado não souberam 
responder quanto aos riscos que a profissão pode causar (1,37%). Contudo, a pesquisa mostra que 97,26% da população entrevistada tem 
consciência que a profissão é de risco, o que permite reconhecer que ao exercer a profissão o mesmo tem a convicção que poderá ter 
complicações na saúde no futuro próximo. Quanto à utilização do avental de chumbo, 54 dos profissionais fazem o uso do equipamento de 
proteção radiológica (73,97%), 12 não usam o avental de proteção (16,44%), cinco desses mesmos profissionais não souberam responder quanto 
a utilização do avental de chumbo, equipamento de proteção radiológica (6,85%) e dois da equipe radiológica não identificados não responderam 
(2,74%). Esse resultado mostra que 26,03% dos profissionais apresentaram um descuido quando sua exposição à radiação perante o uso do EPI 
avental de chumbo. Conclusão: A pesquisa proporcionou analisar os riscos a saúde das equipes multiprofissionais de radiologia que podem 
desenvolver devido ao excesso de exposição à radiação ionizante, assim como, os principais meio de preservação e promoção para saúde dos 
trabalhadores que de fato está relacionada às condições, principalmente do seu local de trabalho.
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