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A compreensão sobre películas radiográficas é de grande importância para o ser 

humano, pois podem ser evitados danos causados pelas mesmas. Equipamentos usados 

na saúde são grandes geradores de resíduos, entre eles estão as películas radiográficas. 

Os exames de imagem são uma ferramenta importante no auxílio de um diagnóstico 

eficaz e preciso. A mesma passa por várias fases ao longo de seu ciclo até tornar-se um 

resíduo. Se descartada em lixo comum, esse material apresenta risco a saúde humana e 

podem contaminar o solo e os lençóis freáticos por conter metais pesado como chumbo. 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar o conhecimento da população sobre os 

riscos e benefícios que podem ser causados pelas películas radiográficas e, como 

objetivos específicos, traçar o perfil socioeconômico da população rural e urbana de 

Cruz das Almas - BA; identificar as principais formas de descarte das películas 

radiográficas; e comparar o conhecimento da população urbana e rural sobre os riscos e 

benefícios das películas radiográficas. Trata-se de uma pesquisa exploratória, educativa 

e qualitativa de caráter descritivo, realizada no município de Cruz das Almas - BA. 

Participarão da pesquisa 50 moradores da zona rural e 50 moradores da zona urbana. 

Serão aplicados questionários e os dados tabulados e analisados por estatística descritiva 

aplicando freqüência relativa. Assim, contribuirá com o conhecimento da população 

sobre os riscos causados pelas películas radiográficas e os seus benefícios, visando 

avaliar os impactos causados pela destinação incorreta de radiografias nas questões de 

saúde e meio ambiente na cidade de Cruz das Almas e também realizar um 

aprofundamento conceitual no processo de reciclagem de películas radiográficas. 

Podendo gerar lucro com a adoção de pratica de reutilização das películas radiográficas. 
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