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RESUMO 
 
 

Saúde Ocupacional é uma área multidisciplinar relacionada com a segurança, saúde e 
qualidade de vida de pessoas no trabalho. Como efeito secundário, a segurança e saúde 
ocupacional também protegem empregados, clientes, fornecedores e publico em geral que 
possam ser afetadas pelo ambiente de trabalho. O objetivo desde trabalho é estabelecer os 
requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas e do meio ambiente em relação à 
exposição à radiação ionizante. Com base nos seguintes objetivos: A principal finalidade dos 
Serviços de Saúde Ocupacional consiste na promoção de “condições de trabalho que 
garantam o mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos 
trabalhadores, promovendo o seu bem-estar físico, mental e social e prevenindo a doença e os 
acidentes”. A metodologia deste trabalho é do tipo descritivo, realizado na Universidade de 
Taubaté, Campus do Bom Conselho. O tempo de duração da pesquisa foi de 30 dias (1 mês); 
Para coletas de dados realizamos pesquisa por meio de artigos, internet, livros e por meios de 
plataformas cientificas. A importância deste trabalho é para incentivar e manter o mais elevado 
nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores de modo a prevenir todo o prejuízo 
causado à saúde destes e protege-los em seu serviço contra os riscos resultantes da presença 
de agentes nocivos à sua saúde. As teorias que norteiam esta pesquisa seguem os conceitos 
discutido foi por CARVALHO (2001), BERLINGUER (1983), BARRETO (1929), COSTA (1986), 
COELHO (2010). Após o estudo das teorias discutidas na pesquisa, conclui-se que saúde 
ocupacional em diagnostico por imagem envolve não só o uso correto dos EPI’s e 
conhecimento de segurança, mas também mostra a necessidade que o enfermeiro tem de 
supervisionar os trabalhadores expostos ás radiações ionizantes, medicina nuclear e 
eletromagnetismo sendo fundamental a atuação do enfermeiro como educador. É importante 
que o enfermeiro desenvolva seu “papel”, como agente fiscalizados em relação aos 
profissionais expostos, pois a saúde destes deve manter –se integra para que os trabalhadores 
tenham o mais elevado nível de bem estar, físico, mental e social e promover treinamentos e 
programas de conscientização a todos os empregados para que exerçam com excelência todas 
as suas atividades e a participação ativa de cada trabalhador com permanente atitude 
questionadora visando à segurança e, prevenindo acidentes e corrigindo os atos e as 
condições inseguras observadas, e de competência do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, a recomendação ao empregador, quanto ao 
EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Assim como fornecedor e treinar o 
trabalhador sobre o uso do mesmo. 


