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Contextualização 

Licenciado em Radiologia, no ano de 2016, pela Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde do Porto (ESTSP). Desde janeiro de 2017, a exercer 

profissionalmente na área da Radiologia Veterinária, nomeadamente nas modalidades 

de Radiologia Convencional, Tomografia Computorizada e Ressonância Magnética, no 

Centro de Imagem Médico-Veterinária Montenegro, no Porto. Em setembro de 2017, o 

autor inicia o mestrado em Educação Académica e Clínica pela Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto. 

Sendo a especificidade e a especialidade veterinária uma lacuna na formação 

dos profissionais de Radiologia e, a própria Radiologia uma lacuna na formação dos 

profissionais de Veterinária, fundamentalmente na proteção radiológica, o autor, no 

âmbito do mestrado em Educação Académica e Clínica, decidiu conjugar a componente 

Ensino e a componente Radiologia, desenvolvendo um curso inteiramente online sobre 

Proteção Radiológica, totalmente orientado para profissionais e estudantes de 

veterinária. 
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Abstract 

The side effects of exposure to ionizing radiation are a worldwide concern, 

especially among the veterinary professionals. In the veterinary multidisciplinary team, 

the veterinarian as the main responsibility for operating with conventional radiology 

systems and radiation protection, besides the undisputed function of diagnosis but also 

the safety of the multidisciplinary team. As well as all other healthcare professionals, 

veterinarians must be in constant specific training. Among other educational methods, 

E-learning has assumed a fundamental tool in assisting the education of professionals 

and students and presents significant results of efficacy and effectiveness.  

In addition, user’s satisfaction with E-learning, ensures their involvement, 

resulting in a marked knowledge gain. Therefore, an E-learning course of Radiological 

Protection in Veterinary Medicine was developed, in order to evaluate the evolution and 

the satisfaction (according to the Kirkpatrick’s Training Evaluation Model). The course 

target grupos where veterinarians, veterinary nurses and veterinary students. 

Participants were submitted to a first evaluation (pre-test) before the implementation of 

the course and ending with a final evaluation (post-test) after implementation of the 

course. Finally, a satisfaction questionnaire was performed. 

In general, 82 pre-test trainees (31 veterinarians (MV), 22 veterinary nurses (EV) 

and 29 students (Est) started the course. However, only 46 completed the course with 

the post-test (18 MV, 12 EV and 16 Est). Statistical analysis show a significant 

improvement from pre to post-test in all groups and a clear difference of grades 

averages between professional groups (5.2 percentual points (pp) in MV, 4.24pp in EV, 

2,66pp in Est, p=0.00). Pedagogical impact results reveal differences in knowledge 

assessment before and after the course [M(pre)=9.34, σ=2,88; M(post)=13.43, σ=3,22], 

demonstrating it’s effectiveness. Regarding the degree of satisfaction, 84.4% of 

respondents were satisfied and 86.6% considered that the course was successful. 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

In conclusion, this course proved to be a fundamental tool to the increase of 

knowledge in conventional radiology, radiation effects and radiation protection among 

these veterinary groups, with an high satisfaction level of the participants.These 

findings present a potential incentive to improve and expand the use of E-learning 

courses on radiological protection for veterinary professionals. 

 

Keywords: Veterinary, radioprotection, radiological protection, E-learning, courses, 

evaluation. 
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Resumo 

Os efeitos colaterais resultantes da exposição à radiação ionizante são uma 

preocupação mundial, principalmente entre os profissionais de veterinária. Na equipa 

multidisciplinar veterinária, o médico veterinário tem como principal responsabilidade a 

utilização de sistemas de radiologia convencional e de radioproteção, recaindo-lhes a 

função indiscutível de diagnóstico mas também de segurança da equipa multidisciplinar. 

Para isso, tal como todos os outros profissionais de saúde, os veterinários devem estar 

em constante aprendizagem. Entre os diversos métodos educacionais, o E-learning tem-

se assumido com uma ferramenta fundamental no auxílio à educação dos profissionais e 

estudantes e apresenta significativos resultados de eficácia. Além disso, a satisfação dos 

utilizadores do E-learning garante o seu envolvimento, o que resulta num ganho de 

conhecimento significativo.  

Neste contexto, foi desenvolvido um curso em ambiente E-learning sobre 

Proteção Radiológica em Veterinária, no sentido de avaliar a evolução e a satisfação (de 

acordo com o modelo de avaliação da aprendizagem de Kirkpatrick). Do grupo alvo do 

curso constaram médicos veterinários, enfermeiros veterinários e estudantes de 

veterinária. Os participantes foram submetidos a uma primeira avaliação (pré-teste) 

antes da implementação do curso e uma avaliação final (pós-teste) após o término do 

curso. Por fim, foi realizado um questionário de satisfação. 

De uma forma geral, 82 formandos iniciaram o curso e realizaram o pré-teste (31 

médicos veterinários (MV), 22 enfermeiros veterinários (EV) e 29 estudantes (Est)). No 

entanto, apenas 46 completaram o curso com a realização do pós-teste (18 MV, 12 EV e 

16 Est). Pela análise estatística, observa-se uma melhoria significativa do pré para o 

pós-teste de todos os grupos e uma clara diferença nas classificações médias entre os 

grupos profissionais (5,2 pontos percentuais (pp) nos MV; 4,24pp nos EV; de 2,66pp 

nos Est; p=0,00).  

Os resultados do impacto pedagógico revelaram diferenças na avaliação do 

conhecimento antes e após o curso [M(pré)=9,34, σ=2,88; M(pós)=13,43, σ=3,22], 

comprovando a eficácia do mesmo. Relativamente ao grau de satisfação, 84,4% dos 

inquiridos ficou satisfeito e 86,6% considerou o curso bem-sucedido.  
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Em conclusão, este curso revelou ser uma ferramenta fundamental para o 

aumento de conhecimentos em radiologia convencional, efeitos da radiação e 

radioproteção entre os grupos na área de veterinária. Além disso, verificaram-se 

elevados níveis de satisfação dos participantes. Estes resultados apresentam um 

potencial incentivo para melhorar e expandir a utilização de cursos E-learning sobre 

proteção radiológica para profissionais veterinários. 

 

Palavras-chave: Veterinária, radioproteção, proteção radiológica, E-learning, 

formação, avaliação.   
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1. Introdução 

Neste primeiro capítulo, constam todas as informações gerais sobre a tese a 

desenvolver, nomeadamente o problema que se coloca, a questão principal à qual se 

pretende responder, os objetivos e a estrutura generalizada da tese. 

 

1.1. Problemática de investigação 

A influência e os efeitos colaterais que advêm da utilização direta de radiação 

ionizante, nomeadamente da radiação-X em medicina, está já bem demonstrada 

cientificamente. O constante contacto direto com a radiação-X apresenta consequências 

adversas para a saúde humana, pela nocividade que esta apresenta. Mais se denota que, 

a diminuição ou ausência dos objetos e metodologias de proteção radiológica no dia-a-

dia dos profissionais de saúde, aumenta a probabilidade de ocorrência destes efeitos 

colaterais.  

Embora a maioria dos profissionais de saúde esteja já sensibilizada, existem ainda 

alguns profissionais que limitam a utilização da radioproteção.  

Na área de medicina veterinária a realização de estudos radiográficos exige, na sua 

globalidade, a presença dos profissionais no interior da sala de exames. É sabido que, a 

maioria dos animais não são colaborantes quando não submetidos a sedação ou 

anestesia, exigindo por isso, a presença dos profissionais para imobilização e correto 

posicionamento. Acontece que, a rapidez de execução deste tipo de exames é 

fundamental, culminando muitas vezes, na privação dos meios de proteção chumbíneos 

radiológicos. As luvas chumbíneas são os meios de proteção radiológica mais vezes 

descurados sendo, por conseguinte, as mãos desnecessariamente irradiadas. Além disso, 

o cristalino é igualmente desnecessariamente irradiado, pela necessidade do executante 

em olhar para o animal de modo a evitar o seu movimento aquando a emissão de 

radiação.   

Outro problema que se coloca é a repetição do número de exames radiográficos, por 

mau posicionamento, má imobilização e/ou má qualidade imagiológica/diagnóstica. 
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É de realçar ainda, a limitação nos conhecimentos e manipulação dos valores e 

parâmetros de exposição por parte destes profissionais, o que condiciona de igual forma 

a qualidade imagiológica e diagnóstica.  

Por último, mas não menos importante, surge o facto de cada vez mais profissionais 

do género feminino assumirem uma presença dominante na área da medicina 

veterinária. Contrariamente aos homens, as mulheres apresentam a condicionante de 

possuirem células germinativas totalmente criadas e formadas pelo que, a irradiação 

constante pode provocar danos colaterais nestas células não podendo ser revertidos. 

Adicionalmente, a irradiação durante a gestação deve ser evitada. 

Tendo em consideração todos estes problemas supracitados, a proteção radiológica 

surge como prioridade e como tema principal imprescindível na área de medicina 

veterinária, por forma a contribuir para a minimização dos riscos e danos colaterais 

causados pela exposição constante à radiação-X a que estes profissionais estão sujeitos. 

O ensino e o treino dos profissionais de veterinária apresentam-se cruciais para que 

possam aperfeiçoar os seus conhecimentos. Contudo, existem inúmeras limitações tais 

como a reduzida oferta de formação na área específica de radiologia, custos associados 

a estas formações e disponibilidade horária. 

A pensar em todas estas lacunas e condicionantes, surge a oportunidade de criação, 

desenvolvimento e aplicação de um curso totalmente online sobre proteção radiológica 

orientada especificamente para os profissionais de veterinária, com o intuito de cimentar 

conhecimentos gerais no âmbito da radiologia convencional e proteção radiológica. 

 

1.2. Objetivos e abordagem metodológica 

A questão principal busca perceber a necessidade de implementação de um curso E-

learning sobre Proteção Radiológica em Veterinária, tendo como base de sustentação, a 

sua contribuição na evolução dos conhecimentos sobre radiologia convencional e 

radioproteção dos médicos, enfermeiros e estudantes de veterinária. 

Este projeto surge com o intuito de partilha e transmissão de conhecimentos para 

com a comunidade veterinária, de modo a melhorar a compreensão da importância e 

valorização das metodologias de radioproteção. 
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Desta forma, foram implementados os seguintes objetivos principais: 

 Desenvolver um curso totalmente online e gratuito como ferramenta 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem e acesso à informação; 

 Avaliar o impacto pedagógico e satisfação dos participantes quanto à 

utilização do sistema E-learning. 

Relativamente à metodologia utilizada nesta dissertação, foi realizada uma 

sustentação teórica mediante uma criteriosa recolha de elementos bibliográficos que 

permitiram o estabelecimento do estado da arte sobre a utilização e efeitos da radiação-

X e os cuidados de radioproteção. A pesquisa documental foi obtida através do acesso a 

diferentes fontes, designadamente: bibliotecas digitais, portais governamentais e 

comunitários, portais de instituições públicas e privadas, pesquisa online de trabalhos 

produzidos por outros autores nas principais bases de dados científicas Pubmed e 

Science Direct. Este enquadramento teórico possibilitou, posteriormente, a criação, 

implementação e avaliação de um curso online sobre radioproteção aplicado à área da 

veterinária. 

 

1.3. Estrutura da tese 

A dissertação apresenta uma divisão em sete capítulos distintos: 

 Capítulo I – Introdução ao tema; 

 Capítulo II – Descrição de conceitos básicos sobre radioproteção e 

radiação ionizante, especificamente no que concerne à radiação-X bem 

como os efeitos colaterais que podem advir do contacto direto com a 

mesma; 

 Capítulo III – Descrição e apresentação das vantagens e desvantagens do 

sistema E-learning; 

 Capítulo IV – Apresentação do desenho de estudo e a sua respetiva 

implementação; 

 Capítulo V – Resultados da implementação do estudo; 

 Capítulo VI – Discussão dos resultados do estudo; 

 Capítulo VII – Conclusões do estudo. 

 



 
 

4 
 

1.4. Contribuições 

A criação deste curso pretende possibilitar o aumento de competências de 

radioproteção dos profissionais da área da veterinária e potenciar o fácil acesso às 

informações através de um sistema E-learning, facilitando a sua participação 

independentemente das suas limitações de tempo, localização e/ou trabalho. 
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2. Conceitos básicos sobre a 

radiação ionizante 

O espectro eletromagnético apresenta na sua constituição os diferentes tipos de 

radiação, diferenciando-os pela sua frequência medida em Hertz (Hz) e pelo seu 

comprimento de onda medido em metros (Sowa et al., 2012). A radiação é portanto, 

uma transferência de energia (Bushong 2013) que em função das suas propriedades 

básicas podem ser divididas em radiações do tipo ionizante e não ionizante. Das 

radiações do tipo não ionizante fazem parte as ondas eletromagnéticas caracterizadas 

pela sua baixa frequência mas alto comprimento de onda, das quais se destacam, por 

exemplo, as microondas e as radiofrequências, estas últimas cada vez mais utilizadas em 

medicina, nomeadamente na modalidade de Ressonância Magnética (Sowa et al,. 2012). 

Ainda no grupo das radiações não ionizantes, apresentam-se as do espectro visível, 

particularmente as infravermelhas, a luz visível e parte da radiação ultravioleta. Porém, 

radiações que demonstram frequência de onda superior a 1016Hz e comprimento de 

onda inferior a 10−8m são classificadas como radiações do tipo ionizante, das quais se 

destacam a radiação-X, a radiação cósmica e a radiação gama. Tendo em consideração 

as características físicas das radiações ionizantes e os efeitos colaterais resultantes da 

exposição e, sendo esta radiação ionizante frequentemente utilizada em medicina com a 

qual os profissionais de saúde contactam rotineiramente, torna-se num constante objeto 

de estudo, debruçando os principais interesses na redução da exposição à radiação, quer 

pela diminuição das doses de radiação quer pela aumento e eficácia das radioprotecções 

(Direção-Geral da Saúde 2016). 

2.1. A utilização da radiação-X para fins 

médicos 

A 8 de novembro de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen entraria para sempre na 

história com uma das maiores e mais importantes descobertas da medicina. Durante 

uma das suas muitas experiências, Röntgen identificou um tipo de radiação artificial que 

se demonstrava penetrantemente capacitada e capaz de emulsionar determinados tipos 

de materiais (Chassot 1995).  
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Contudo, Wilhelm desconhecia totalmente a sua origem e os seus efeitos e, sendo 

comummente atribuída a letra X ao desconhecido, este resolveu apelidá-la de radiação-

X. O até então físico alemão, iniciou um longo processo de estudo sobre este tipo de 

radiação (Chassot 1995). “Tendo descoberto a existência de um novo tipo de raios, 

comecei a investigar o que eles fariam.…Logo surgiu a partir de testes que os raios 

tinham poder de penetração até um grau até então desconhecido” (Röntgen, 1895). 

Percebendo a sua capacidade de penetração dos tecidos, Röntgen resolveu testar 

também a interação deste tipo de raios no corpo humano, nomeadamente não mão da 

sua esposa, obtendo assim a primeira radiografia humana. 

Face a esta descoberta, a radiação-X é nos dias de hoje, parte integrante de diversas 

modalidades imagiológicas sendo uma ferramenta imprescindível na área da medicina, 

fundamentalmente no auxílio ao estudo da anatomia humana, possibilitado pela 

diferenciação tecidual resultante dos diferentes tipos de interação que pode apresentar 

com a matéria.  

Os efeitos da radiação-X nos humanos e animais resultam de inúmeras e distintas 

interações atómicas sob a forma de ionização, resultando na consequente deposição 

energética nos tecidos. A energia depositada nos átomos desses tecidos pode levar a que 

estes alterem as suas ligações químicas moleculares, provocando quebra ou recolocação 

atómica, conferindo por conseguinte, anormalidade funcional à molécula que 

constituem. É de destacar que, posteriormente, as moléculas danificadas podem 

apresentar funcionamento inapropriado ou até mesmo, ficar inativas, culminando em 

severas alterações celulares (Bushong 2013). 

Deste modo, podem enumerar-se diferentes resultados da exposição da matéria à 

radiação ionizante, designadamente à radiação-X (Direção-Geral da Saúde 2016): 

 Ausência de interação da radiação com a matéria, sendo esta atravessada sem 

que haja qualquer tipo de dano celular associado; 

 Dano causado pela irradiação celular, no entanto, com reparação adequada; 

 Morte ou impossibilidade celular reprodutiva, embora sem dano tecidual 

associado. Contudo, se o número de células danificadas for elevado, o 

funcionamento do tecido/órgão pode ser comprometido (Efeitos 

Determinísticos); 
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 Desencadeamento de alterações celulares genéticas (quebras, duplas ou 

alterações de bases) conduzindo a aberrações, rearranjos ou mutações 

genéticas (Efeitos Estocásticos). 

2.1.1. Efeitos Estocásticos e Determinísticos 
 

Os efeitos estocásticos caracterizam-se pela não letalidade das lesões no material 

genético das células somáticas ou germinativas do indivíduo exposto (Direção-Geral da 

Saúde 2016), isto pressupõe alterações no ácido desoxirribonucleico (ADN) nuclear.  

A não resolução destes danos celulares aquando a exposição à radiação ionizante, pode 

resultar no desenvolvimento de cancro ou na transmissão hereditária aos descendentes 

do indivíduo submetido à exposição da radiação. Evidentemente, este tipo de efeitos 

sugere um desenvolvimento a médio/longo prazo sendo por isso caracterizados pela 

ausência de limiar de dose. A ausência de limiar de dose assegura que, qualquer que 

seja o grau de exposição à radiação de um indivíduo, maior é a probabilidade de 

ocorrência de um efeito estocástico, logo, o desenvolvimento de cancro é proporcional à 

dose de radiação. Ressalta-se ainda que, o aumento da severidade dos efeitos não 

pressupõe um aumento na dose de radiação, pelo que, os efeitos estocásticos apenas 

dependem da probabilidade de ocorrência do dano celular e da sua propagação 

(Direção-Geral da Saúde 2016). 

Em veterinária, a exposição à radiação-X é parte integrante da rotina da maioria dos 

profissionais (Scheftel et al., 2017), pelo que acarreta uma preocupação acrescida pelas 

exposições, muitas das vezes regulares e do mesmo profissional, sujeitando-se a um 

acumular de dose.  

Por sua vez, em doses suficientes, a exposição à radiação pode provocar danos ou 

morte celular, comprometendo o normal funcionamento do tecido ou órgão afetado, 

resultando em efeitos determinísticos. Para que ocorram efeitos determinísticos é 

necessário que um grande número de células seja afetado, pelo que, pressupõe a 

existência de um limiar de dose (Direção-Geral da Saúde 2016). Valores abaixo do 

limiar de dose asseguram que o número total de células danificadas é reduzido ao ponto 

de não comprometer o normal funcionamento do tecido ou órgão.  
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Em contrapartida, se os valores forem superiores ao limiar de dose, maior será o 

número de células que sofrerá dano e, portanto, maior será a frequência de ocorrência e 

o grau de gravidade da lesão. É de salientar que, cada célula exibe períodos variáveis de 

aparecimento das lesões e, dependendo do tipo de tecido ou órgão que constituem, 

podem surgir após algumas horas, dias ou meses (designado período de latência).  

Torna-se por isso importante o grau de radiossensibilidade celular que, é tanto maior 

quanto maior o grau de reprodutibilidade e quanto menor o grau de especialização 

celular. Deste modo, identificam-se tecidos radiossensíveis dos quais se destacam 

ovários, testículos, medula óssea, tecido linfático e cristalino (Direção-Geral da Saúde 

2016). 

Tabela 1: Quadro resumo relativo aos efeitos Estocásticos e Determinísticos (Direção-Geral da Saúde, 2016). 

Definição Sumária Limiar de dose Gravidade Exemplo de 

doenças 

E
fe

it
o

s 

E
st

o
cá

st
ic

o
s 

Envolvem a modificação não-letal de uma 

célula em vez da sua morte. Esta 

modificação é convencionalmente 
considerada como sendo devida a uma 

mutação do ADN do núcleo da célula. 

Não existe limiar de 

dose para os efeitos 

estocásticos.  
A probabilidade da 

ocorrência dos efeitos 

aumenta com a dose 
absorvida 

A gravidade é 

independente da 

dose absorvida pelo 
órgão ou tecido. 

Cancro, Efeitos 

hereditários, etc.  

  
 

E
fe

it
o

s 

D
et

er
m

in
ís

ti
co

s 

 

Resultam da exposição à radiação ionizante 
que provoca danos celulares ou a morte 

celular e que prejudica a função do tecido ou 

órgão irradiado 

 

Existe limiar de dose a 
partir do qual podem 

surgir os efeitos 

determinísticos 

 

A gravidade 
depende da dose 

absorvida pelo órgão 

ou tecido 

 

Cataratas, 
Anemia, Lesões 

cutâneas, Fibrose 

pulmonar, etc 

 

2.1.2. Efeitos na gestação  

Segundo Scheftel e colaboradores (2017), estudos recentes têm vindo a reportar um 

aumento exponencial no número de profissionais de medicina veterinária do género 

feminino, sendo na atualidade, uma profissão maioritariamente composta por mulheres. 

É de realçar que, muitos desses mesmos estudos apontam a medicina veterinária como 

uma área com elevados riscos de exposição ocupacional, nomeadamente, à radiação-X, 

embora estas sejam ainda consideradas baixas. 

A exposição à radiação ionizante é causadora de danos celulares e, afeta 

essencialmente as células mais radiossensíveis, motivando assim, uma preocupação 

extra quanto aos efeitos colaterais resultantes da exposição celular à radiação ionizante.  
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Como já referido anteriormente, as células menos especializadas e com maior 

capacidade de divisão celular apresentam maior radiossensibilidade, incitando por isso, 

uma apreensão acrescida face à exposição à radiação ionizante na gravidez.  

Exposições a altas doses de radiação ionizante têm sido amplamente estudadas com 

a obtenção de resultados significativos que asseguram alterações mutagénicas e 

carcinogénicas associadas, sendo portanto consensual que os efeitos pré-natais 

predominantemente identificados são microcefalia e deficiências mentais. Por outro 

lado, exposições a baixas doses de radiação (≤0,1Gy ou 100mGy) apresentam 

resultados controversos e consideravelmente menos evidentes durante ou após a 

gestação (Sreetharan et al., 2017). Mais se denota que, estes efeitos apresentam variação 

quer na frequência quer na gravidade, conforme a fase gestacional em que se apresenta 

a mulher. 

A gravidez pode então dividir-se em três fases, da mais para a menos radiossensível, 

respetivamente. As primeiras duas semanas (fase que se prolonga desde a conceção até 

à fixação do embrião na parede uterina) é portanto bastante radiossensível sendo por 

isso também designada de fase do “tudo ou nada”, sofrendo destaque em diversos 

estudos por poder apresentar, para altas doses de radiação, efeitos letais ou efeitos não 

observáveis (Sreetharan et al,. 2017).  

Segundo o United Nations Environment Programme (UNEP), da segunda à oitava 

semana de gestação, mantém-se a elevada radiossensibilidade celular, podendo deste 

modo surgir mal formações dos órgãos ou até morte fetal, destacando-se nesta fase a 

radiossensibilidade dos olhos, cérebro e esqueleto ósseo. Já após a oitava semana 

(última fase de gestação) são ainda descritos alguns casos de alterações no sistema 

nervoso central (SNC) embora que com menor frequência, coincidindo com o estudo de 

Otake em 1993, que afirmou que a terceira fase de gestação seria o período menos 

radiossensível da gravidez.  

Deste modo, a exposição quer a altas quer a baixas doses de radiação podem 

provocar um qualquer dano colateral durante o período de gestação, pelo que, diversos 

autores e organizações mundiais de saúde sugerem que a partir do momento em que a 

gravidez possa a ser uma possibilidade, as exposições à radiação ionizante devem ser 

evitadas ou pelo menos, devem ser devidamente ponderadas (Scheftel et al., 2017) 

tomando as devidas precauções, nomeadamente de radioproteção. 
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2.2. Proteção Radiológica 

Estudos previamente realizados em medicina humana (Borgen et al., 2014; Faggioni 

et al., 2017; Lee et al., 2012) têm demonstrado que os profissionais de saúde das mais 

variadas áreas não estão cientes sobre os riscos da exposição à radiação ionizante. 

Autores referem que os profissionais de veterinária apresentam igual desconhecimento 

sobre esses mesmos riscos (Gregorich et al., 2018).     

Atualmente, as medidas e materiais de radioproteção têm vindo a tornar-se, cada vez 

mais imprescindíveis na prevenção e redução da exposição à radiação ionizante.  

Na medicina veterinária, à semelhança do que acontece na medicina humana, 

existem medidas de radioproteção descritas e cientificamente comprovadas, fazendo juz 

ao princípio universal de radioproteção – “ALARA principle” (As Low As Reasonably 

Achievable) que sugere que, as exposições à radiação devem manter-se tão baixas 

quanto razoavelmente exequíveis. Por sua vez, em medicina veterinária este princípio 

foi subtilmente adaptado pelas diferentes circunstâncias em que se realizam exames de 

radiologia convencional bem como pela diferença no tipo de pacientes em estudo. 

Assim sendo nasce o “ALARP principle” (As Low As Reasonably Practicable) que, não 

obstante, apenas refere que as exposições devem manter-se tão baixas quanto 

razoavelmente praticável (Baker 2014).   

Adicionalmente, surgem as medidas de radioproteção das quais se destacam a 

distância à fonte de radiação, a blindagem e o tempo de exposição (Bushong 2013). 

Além disso, Scheftel e colaboradores (2017) salientaram a importância das boas práticas 

de trabalho, privilegiando a segurança pelo uso da dosimetria e pela utilização de 

vestuário chumbíneo. 

A distância à fonte de radiação baseia-se na lei inversa do quadrado, o que significa 

que, se se duplicar a distância à fonte de radiação, a exposição à radiação reduz a 1/4 

(Bushong 2013).  

A blindagem, por sua vez, é a medida mais eficaz e generalizada no que concerne à 

redução da exposição à radiação pois permite a proteção quer dos profissionais quer do 

público em geral, isto porque, consiste no revestimento das salas de exames com 

material metálico essencialmente chumbíneo (Bushong 2013). Este tipo de material 

apresenta uma elevada capacidade de atenuação/absorção da radiação sendo que, quanto 

mais espesso for o material maior é essa capacidade, o que o torna num material 

igualmente utilizado no fabrico de vestuário de radioproteção.  
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É de salientar que, o facto de ser utilizado vestuário chumbíneo durante um 

procedimento radiográfico não iliba na totalidade a irradiação de um profissional.  

De igual modo, é fundamental uma redução na repetição de radiografias 

desnecessárias, devendo ser sempre que possível, ponderada a possibilidade de sedação 

ou anestesia dos animais reduzindo consequentemente a necessidade de contenção dos 

mesmos (Ginja et al., 2002).  

Pela mesma razão, é importante recorrer à monitorização individual através da 

dosimetria. A utilização de dosímetros individuais consiste numa medida de 

radioproteção indireta pois, embora não tenham a função de proteger, os dosímetros 

permitem a medição da dose recebida pelo profissional durante um determinado período 

de tempo, monitorizando-o e evitando exposição excessiva após medições de controlo. 

Uma vez que os profissionais de veterinária sujeitam-se, diariamente, a exposições 

ocupacionais químicas, biológicas e físicas (Scheftel et al., 2017) e, sendo a exposição à 

radiação ionizante uma das mais frequentes, a radioproteção dos profissionais de 

veterinária torna-se uma prioridade.  

 

2.3. Necessidade de formação contínua dos 

profissionais de veterinária 

A preservação e manutenção das competências desvigoram o profissionalismo 

(Norman et al., 2004), limitando a forma de ser, estar e atuar dos profissionais. 

O descuido e o desconhecimento dos profissionais de veterinária face à exposição 

radiológica e aos riscos que daí advêm, demonstra a necessidade clara de educação e 

formação contínua no âmbito da radioproteção.    

Em 2004, Gregorich e colaboradores, mostraram que o pessoal de veterinária 

acredita que a educação e a formação no âmbito da proteção radiológica é pouco 

frequente, quer a nível académico quer a nível profissional, essencialmente em 

contextos de prática clínica. Evidenciaram ainda que, a importância atribuída pelos 

profissionais quanto à necessidade de formação no âmbito da radioproteção, constitui 

uma mais valia na evolução pessoal e profissional, bem como na redução da exposição à 

radiação. 
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A diminuição do número de sedações e anestesias nos animais, exigem a 

permanência dos profissionais no interior das salas de exames, sujeitando-os muitas 

vezes a exposições desnecessárias. Estas incluem, frequentemente, as mãos pela 

contenção exercida nos animais (Ginja et al., 2002) aquando dos exames e também más 

práticas aplicadas durante a execução de uma radiografia, tais como a inadequada 

colimação, doses de exposição desajustadas e reduzida distância à fonte (Baker 2014). 

A educação deve portanto ser contínua, assegurando sistematicamente a melhoria e 

a ampliação de conhecimentos e qualidade pessoais ao longo da vida profissional 

(Norman et al., 2004).  

Porém, com o aumento das exigências profissionais, a disponibilidade de horários 

dos trabalhadores e estudantes é cada vez mais reduzida, o que limita significativamente 

o investimento e o acesso presencial à educação e formação por parte destes (Ruiz et al., 

2006). Assim sendo, a necessidade de chegar a um maior número de profissionais, abre 

portas a novas tecnologias, nomeadamente à formação e educação através da internet.  
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3. Sistema E-learning como 

ferramenta educacional 

Tal como a constante necessidade de progresso ocasiona a evolução tecnológica, a 

evolução dos modelos educacionais exige e proporciona o desenvolvimento de novas 

metodologias, materiais e ferramentas de ensino (Sun et al., 2008).  

As limitações temporais advêm do excesso de trabalho e, portanto, a necessidade de 

aprendizagem contínua, quer pelos profissionais e professores, quer pelos estudantes, 

exigiu uma evolução das ferramentas de educação, sobrevalorizando o acesso à 

informação através da internet (Ruiz et al., 2006). A utilização da internet como meio 

de transmissão e partilha de conhecimentos estimula o interesse dos estudantes, 

podendo mesmo influenciar os resultados finais na disseminação de conhecimentos e no 

desenvolvimento de competências, ao ponto de poderem ser tão bons ou melhores que 

os resultados obtidos através dos meios educacionais mais tradicionais (Sun et al., 

2008). É neste contexto que surge o conceito de E-learning ou “learning by the 

internet” que consiste na utilização da internet como forma de melhorar o conhecimento 

e desempenho individual. Este novo conceito, também denominado de online learning, 

distributed learning, computer-assisted instruction ou Internet-based learning reúne um 

conjunto de materiais, ferramentas e serviços de aprendizagem oferecendo aos 

estudantes uma contínua formação de um modo rápido, fácil e, sobretudo, económico. 

Tradicionalmente, o E-learning é desdobrado em dois modos comuns: o ensino à 

distância e a instrução assistida por computador. Enquanto que o ensino à distância 

utiliza tecnologias de informação como meio de fornecimento de instruções aos alunos 

que se encontram em locais remotos de uma única plataforma online central, a instrução 

assistida por computador tem como base a utilização de computadores como forma de 

distribuição dos conteúdos aos alunos (Ruiz et al., 2006). 

Este sistema de aprendizagem permite a gestão de materiais/ferramentas conforme 

as necessidades e interesses individuais, bem como a gestão do tempo livre de cada um, 

possibilitando aos estudantes a construção das suas próprias bases de conhecimento 

assentando assim, numa teoria construtivista (Johnson et al., 2008). 

É de realçar que a maioria dos estudos realizados refere a entrega do aprendizado 

como uma das maiores vantagens do E-learning.  
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Em 2006, Ruiz e colaboradores, afirmam que a entrega por parte do aprendizado 

advém do facto deste conceito de aprendizagem incluir maior acessibilidade à 

informação, facilidade na atualização de conteúdos, instrução personalizada, facilidade 

de distribuição, padronização de conteúdos e responsabilidade. 

 

3.1. Pós e Contras de um sistema E-learning  

Vários autores (Johnson et al., 2008; Mckimm et al., 2003; Ruiz et al., 2006; Wutoh 

et al., 2004) apoiam o conceito E-learning enaltecendo os resultados positivos que 

advêm da sua utilização. Todavia, são reconhecidas também algumas desvantagens no 

processo ensino-aprendizagem, como descrito na Tabela 2. 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens de um sistema E-learning (Mckimm et al., 2003). 

Vantagens  Desvantagens 

 Vinculação de recursos em diversos formatos  O acesso a equipamento informático adequado 

pode ser um problema  

 Pode ser uma forma eficiente de distribuição dos 

materiais de curso 

 Os alunos acham frustrante não conseguirem 

aceder a conteúdos por limitação do equipamento 

informático 

 Os recursos podem ser disponibilizados de qualquer local 

e a qualquer momento 

 A infra-estrutura necessária deve estar disponível e 

acessível 

 Potencia a facilidade de acesso conforme as restrições de 

habilitação, de tempo e de trabalho dos estudantes  

 As informações podem variar em qualidade e 

precisão, logo, orientação e sinalização são 

necessárias 

 Pode incentivar uma aprendizagem mais independente e 

ativa 

 Os alunos podem sentir-se isolados 

 Pode fornecer uma fonte útil de materiais suplementares 

para programa convencionais 

 

Como em qualquer tipo de aprendizagem, a metodologia E-learning também 

pressupõe a atribuição de um feedback oportuno e construtivo. A avaliação online torna-

se limitada pois, de acordo com Mckimm e colaboradores (2003) “não é adequada para 

dar feedback sobre atribuições tais como ensaios ou projetos que exigem mais que uma 

mera reprodução de conhecimento”. Sempre que se pretende testar a reprodução dos 

conhecimentos, a aplicação de questões como escolha múltipla ou “verdadeiro e falso” 

podem fornecer um ótimo feedback. 
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Em contrapartida, quando se pretende testar funções cognitivas, como a análise 

ou síntese, é necessária a aplicação de testes mais complexos além de que, torna-se 

imprescindível um trabalho árduo e minucioso por parte do professor, por forma a 

conceder feedback personalizado a todos os estudantes (Mckimm et al., 2003). 

Tabela 3: Vantagens e desvantagens da avaliação online (Mckimm et al., 2003). 

Vantagens  Desvantagens 

Os alunos podem receber um rápido feedback sobre os seus 

desempenhos 

Limitado a questões objetivas 

Útil para auto-avaliações (ex: perguntas de escolha múltipla) A segurança pode ser um problema 

Permite o envio das avaliações de locais remotos Difícil autenticar o trabalho dos alunos 

 

A marcação de avaliações por computador torna-se eficiente  

As avaliações marcadas por computador, tendem a ser baseadas 

em conhecimento e permitem apenas avaliar o estudante de 

forma superficial  

Apesar das inegáveis vantagens subjacentes a este método de aprendizagem e, 

embora estudos prévios apontem para uma satisfação global consideravelmente boa por 

parte dos estudantes (Moreira, 2012), alguns autores mencionaram comentários 

negativos relativos às técnicas E-learning, referindo restrições de tempo e facilidade de 

uso. Em 2005, Childs e colaboradores, realizaram uma revisão sistemática, reunindo 

todas as barreiras encontradas na literatura e enumerando algumas sugestões de 

contorno dessas mesmas barreiras, que seguem apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Barreiras relacionadas com o E-learning. Adaptado de  Childs et al., 2005. 

Questão Barreira Solução 

Organizacional  É necessário tempo para o 

desenvolvimento de programas E-

learning e para a avaliação de materiais; 

 Não há disponibilização de tempo para 

esse fim; 

 Os alunos questionam a duração do E-

learning e como devem gerir os seus 

tempos de forma adequada; 

 Os alunos precisavam de conselhos para 

organizarem tarefas. 

 O E-learning deve ser integrado em todos os aspetos 

da instituição e do currículo; 

 O nível do formador, a coerência entre conteúdos, a 

pedagogia e a tecnologia devem ser assegurados; 

 Necessidade de incentivos para os formadores; 

 Os formadores precisam de tempo para dominarem 

as tecnologias, converterem materiais e para 

prepararem as sessões; 

 Os alunos necessitam de um sistema E-learning 

flexível para que possam adequar ao seu equilíbrio 

pessoal entre vida profissional e pessoal. 
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Económico  Existe uma necessidade de evidência de 

custo-efetividade e custo-benefício; 

 Os alunos preocupam-se quanto aos 

custos dos cursos bem como face aos 

requisitos necessários; 

 Se os alunos forem obrigados a pagar, 

então materiais suficientes devem ser 

fornecidos como forma de justificação. 

 Evidência para os verdadeiros custos do E-learning e 

o respetivo custo-efetividade e custo-benefício; 

 Cursos e materiais baratos ou gratuitos, embora o 

pagamento antecipado possa contribuir para um 

maior envolvimento do formando no resultado final. 

Hardware e 

Software 

 Custos relacionados com as licenças de 

software; 

 Falta de tecnologias adequadas, tanto no 

trabalho como em casa, tais como 

computadores, impressoras, aplicações, 

acesso e velocidade de acesso à internet; 

 A tecnologia pode apresentar problemas 

de incompatibilidade; 

 Os alunos enfrentam problemas técnicos 

e práticos com hardware e software. 

 Uma abordagem nacional dos canais de entrega e 

estratégia de banda larga; 

 Localização apropriada do equipamento; 

 Devem ser disponibilizadas sugestões sobre o uso 

efetivo de itens específicos de hardware; 

 O hardware deve ser viável; 

 Os alunos necessitam de um fácil acesso aos 

computadores e estar à vontade para usá-los; 

 Avaliação e feedback do equipamento e software. 

Suporte  Falta de pessoal destinado ao suporte e 

apoio técnico; 

 Falta de materiais de suporte adequados; 

 Os alunos podem necessitar de apoio e 

feedback por parte do formador; 

 O suporte de hardware e de software 

pode ser caro. 

 Suporte técnico contínuo; 

 Soluções rápidas para problemas tecnológicos; 

 Acesso a conhecimentos técnicos; 

 Os formadores precisam de fornecer suporte aos 

alunos, incluindo formações, orientações e feedback. 

Pedagógica  Alguns pacotes E-learning têm baixa 

qualidade e são inadequados ou 

insuficientes para a tarefa; 

 Criação de mitos, incluindo: é uma 

moda passageira; É apenas para 

aquisição de conhecimento; É ineficaz e 

ineficiente; “O aprendiz solitário”; “O 

professor redundante”; “A tecnologia é 

rainha”; “Um sonho irrealista”. 

 Uniformização; 

 Integração no currículo; 

 Avaliação e feedback regulares; 

 A acreditação e os resultados devem ser equivalentes 

aos métodos tradicionais; 

 Desmistificar os mitos, avaliando a eficácia e a 

eficiência. 

Psicológica  Resistência a mudanças; 

 “Tecnofobia”; 

 Visões negativas do valor do E-learning; 

 Preferência por contacto pessoal; 

 Como motivar os formadores a 

realizarem E-learning. 

 Uma abordagem combinada face a face com os 

métodos de E-learning; 

 Os formadores precisam de fornecer um ambiente 

seguro; 

 Os alunos podem aprender com os erros numa 

atmosfera informal; 

 Integração no currículo. 

Capacidades  Os formadores não possuem habilidades 

apropriadas e precisam de treino e 

formação; 

 Os alunos precisam de treino de 

habilidades em computadores e na 

internet. 

 Promover o treino de habilidades em tecnologias, 

técnicas E-learning e gestão; 

 Estabelecer uma política para que os alunos possam 

fazer um curso básico de alfabetização em 

informática ou demonstrar habilidades em 

informática como requisito para admissão no curso 

E-learning; 

 Desenvolver interfaces amigáveis. 
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3.2. Avaliação da satisfação relativa à 

utilização do sistema E-learning 

As vantagens do E-learning identificadas em diversos estudos, não garantem por si 

só, resultados educacionais positivos (Chumley-Jones et al., 2002). Deste modo, é 

fundamental uma avaliação deste sistema por forma a justificar a sua eficácia e 

eficiência para que, posteriormente, seja possível uma evolução. Alliger e Janak (1989) 

sugeriram que o melhor método de avaliação de um sistema de aprendizagem é a 

estrutura desenvolvida por Kirkpatrick.  

O método de Kirkpatrick está dividido em quatro categorias distintas desde o nível 1 

ao nível 4. O nível 1 caracteriza-se por ser o mais fácil e menos intensivo em recursos, 

enquanto que o nível 4 se caracteriza por ser o mais difícil e dispendioso. É claro que, à 

medida que aumenta o nível da categoria, as informações e resultados obtidos são cada 

vez mais minuciosos. Os quatro níveis são resumidamente apresentados na Tabela 5, 

tendo como linha de orientação os conteúdos apresentados por Aikten e Tabakov, em 

2005. 

Tabela 5: Quatro níveis do método de Kirkpatrick. Adaptado de (Aitken and Tabakov 2005). 

Nível Medição Questões abordadas 

1. Reação  Permite obter a primeira perceção por parte formandos 

tendo em conta o primeiro impacto para com o sistema E-

learning. Reações positivas podem não indicar uma 

perfeita transmissão de conhecimentos nem uma boa 

adaptação, pelo que, reações negativas são mais 

indicativas. 

 O quê que os formandos 

acham da formação? 

2. Aprendizagem  O conhecimento e as habilidades adquiridas pelos 

formandos através de vários métodos avaliativos. 

Avaliações através da realização de pré e pós testes 

permitem medições mais fidedignas da evolução dos 

formandos (Ruiz, Mintzer, and Leipzig 2006). 

 Houve aumento no nível 

de conhecimento ou nas 

habilidades adquiridas? 

3. Comportamento  A implementação do site / plataforma é fundamental para 

uma adequada adaptação dos formandos aumentando a 

transmissão de conhecimentos para os mesmos. Porém, 

para que se possa avaliar a transmissão dos conhecimentos, 

é necessário um minucioso plano estratégico (Horton 

2001). 

 Os novos conhecimentos 

e/ou habilidades 

adquiridas estão a ser 

aplicadas? 

4. Resultados  O impacto no trabalho/organização é o nível de acarreta 

maior dificuldade de medição, pois nem sempre é fácil de 

calcular o retorno de um investimento. 

 Qual é o efeito da 

formação no trabalho/ 

organização? 
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Em 2006, Ruiz e colaboradores afirmaram que as avaliações baseadas em 

comparações apresentam limitações que podem ser significativas nos resultados finais. 

A variabilidade das ferramentas, matérias, métodos e avaliações podem influenciar os 

resultados, podendo torná-los pouco relevantes. Contudo, a medição da aquisição de 

conhecimentos pelos formandos é, em grande parte dos casos, adquirida através da 

realização de um pré e de um pós teste que, usualmente, são constituídos por questões 

de escolha múltipla. Este método avaliativo tem demonstrado resultados bastante 

positivos e confirmado a potencialidade do E-learning.  

Porém, em 2012, Nkenke e colaboradores, referiram que o sistema E-learning por si 

só, pode não ser superior a nenhum outro método educativo, equiparando-o mesmo aos 

métodos de educação mais tradicionais. Além disso, um ano antes, Mahnken e 

colaboradores reforçaram a importância e os resultados do E-learning como meio 

complementar educacional quando conjuntamente aplicado com os métodos mais 

tradicionais. 

O sistema Internet-Based-Learning é, sem dúvida, um método bem apreciado pelos 

estudantes, existindo mesmo evidências de que estes o sobrevalorizam quando 

comparado com os métodos mais tradicionais. Contudo, o sistema E-learning quando 

comparado, não revela significativa apreciação, tal facto pode dever-se à reduzida 

existência de estudos que comparem os custos-benefícios dos diferentes métodos 

educacionais.   
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4. Desenho de estudo  

A transmissão e constante formação dos profissionais de veterinária em proteção 

radiológica, incrementa de forma significativa, a consciencialização e a aplicação de 

boas práticas de trabalho (Gregorich et al., 2018). Esta tese pretende assim desenvolver 

um curso totalmente online sobre proteção radiológica em veterinária utilizando como 

meio educativo, um sistema E-learning. Posteriormente, o curso foi avaliado 

relativamente à sua eficácia, tendo em consideração os níveis 1 e 2 do método de 

Kirkpatrick, resultando na aplicação de testes de conhecimentos, pré e pós 

implementação do curso, para avaliar a evolução na aprendizagem dos formandos.  

Além disso, após conclusão do curso, foi aplicado um questionário de satisfação 

desenvolvido por Wang em 2003. 

4.1. População alvo e recrutamento da amostra 

A população alvo deste estudo foi a comunidade veterinária na sua generalidade, 

fazendo parte deste elenco médicos veterinários (MV), enfermeiros veterinários (EV) e 

estudantes (Est), quer de medicina veterinária, quer de enfermagem veterinária 

independentemente do ano curricular em que se encontravam. 

Primeiramente, foi reunida uma lista de endereços eletrónicos de médicos e 

enfermeiros veterinários, hospitais, clínicas e centros veterinários, universidades e 

escolas superiores, predominantemente da zona norte de Portugal, através da base de 

dados do Centro Imagem Médico-Veterinária Montenegro (CIM) e do Hospital de 

Referência Veterinária Montenegro (HRVM), após aprovação da Comissão de Ética e 

dos respetivos Diretores Clínicos de cada organização. Adicionalmente, foi criado um 

endereço de correio eletrónico especialmente dedicado ao seguimento dos formandos 

em todo o curso. 

Seguidamente, foi redigido e enviado um e-mail através desse endereço de correio 

eletrónico, com a divulgação do curso gratuito de proteção radiológica dirigido à 

comunidade veterinária, solicitando a cada potencial interessado, a indicação do nome, 

idade, endereço de correio eletrónico e profissão mediante a respetiva autorização para 

cedência desta informação pelos próprios. 
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Além disso, foi solicitado ainda a alguns diretores clínicos de outras instituições 

veterinárias, que divulgassem o curso às suas respetivas equipas multidisciplinares, 

tendo sido recebidas, após término do período de candidatura, um total de 113 

candidaturas válidas, dos quais 90 procederam à respetiva inscrição e somente 82 

puderam iniciar o curso. 

A amostra foi então dividida em três grupos profissionais em: médicos veterinários 

(31 elementos), enfermeiros veterinários (22 elementos) e estudantes (29 elementos) 

que, após o cumprimento de todos os requisitos necessários para a realização do curso, 

apenas 46 (18 MV, 12 EV e 16 Est) puderam concluir o curso com êxito e somente 45 

responderam ao questionário de satisfação. 

 

4.2. Organização e desenho do curso 

Após validadas as candidaturas, os candidatos foram instruídos acerca dos temas e 

conteúdos do curso e, fundamentalmente no que concerne ao tempo de duração de cada 

módulo e às etapas de avaliação, através do envio de um cronograma criado para o 

efeito (Figura 1). Além disso, previamente às inscrições, os candidatos foram 

antecipadamente avisados dos requisitos exigidos durante todo o curso, essencialmente 

no cumprimento dos prazos estipulados com a realização das provas estabelecidas e do 

questionário de satisfação, sendo estes os únicos critérios imprescindíveis para 

conclusão do curso. 

Figura 1: Cronograma do Curso de Proteção Radiológica em Veterinária 
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Seguidamente, foi cedido a cada candidato válido um “nome de utilizador” que 

correspondia ao primeiro e último nome de cada um e, de uma respetiva “palavra-passe” 

atribuída de forma totalmente aleatória e automática.  

Adicionalmente, foi solicitado que cada candidato efetuasse o registo na plataforma 

online (descrita mais adiante) utilizada para a implementação do curso, durante os cinco 

dias seguintes.  

Os 90 candidatos inscritos foram convidados a realizarem uma avaliação formativa 

prévia, correspondente ao pré-teste. Foi ainda solicitado que, aquando a realização desta 

avaliação, os candidatos não utilizassem qualquer tipo de ferramenta de auxílio para 

consulta, sensibilizando-os para a importância da veracidade dos conhecimentos 

individuais. Assim sendo, foi cedido um dia para a realização da avaliação com um 

acréscimo de dois dias de tolerância extra dos quais os formandos não tinham qualquer 

informação, isto para minimizar ao máximo os adiamentos propositados e as 

preparações indesejadas. Como tal, em cada um desses dias, era enviado um e-mail 

endereçado aos candidatos que ainda não tivessem realizado a prova, de modo a 

relembrá-los da necessidade de cumprimento dos prazos estipulados. Términos os dias 

de prova, apenas os candidatos que realizaram o pré-teste, foram autorizados a 

participarem no curso, resultando num total de 82 participantes que realizaram o pré-

teste nos prazos estipulados e que, por conseguinte, iniciaram o curso.  

Após quatro módulos de curso, isto é, exatamente vinte e dois dias após a realização 

do pré-teste, foi realizado um questionário intermédio para aferição de conhecimentos 

até ao momento, além de servir também como um feedback direto para os formandos 

quanto à sua prestação e evolução até à data. Embora não fosse imperativa a realização 

do questionário intermédio, os participantes foram relembrados um dia antes sobre a 

abertura do mesmo, tendo este ficado acessível durante dois dias sem qualquer tipo de 

tolerância extra. 

Por último, e após mais três módulos de curso, ou seja, dezoito dias após a 

realização do quiz, foi realizado o teste final correspondente ao pós-teste. Sendo este um 

teste de conhecimentos de cariz obrigatório, os formandos foram novamente alertados 

via e-mail para a realização da prova que teve a duração de um dia com um acréscimo 

de dois dias de tolerância extra os quais, mais uma vez, os formandos desconheciam 

para que fossem evitados atrasados propositados na realização da prova. 

 



 
 

22 
 

Realça-se ainda que, apenas os formandos que concluíram o pós-teste e que 

responderam ao questionário de satisfação (n=45) puderam receber certificado de 

participação e conclusão do curso, facto este que também já conheciam aquando a 

inscrição. A organização do curso é esquematicamente apresentada no Anexo I. 

4.3. Pré-teste, Quiz, Pós-teste e Questionário de 

satisfação 

O pré-teste (Anexo II) foi constituído por catorze questões de escolha múltipla 

estruturadas em função das temáticas abordadas nos módulos do curso: as duas 

primeiras questões abordaram o tema da radiação ionizante e respetivas características. 

As questões três e quatro abordaram as interações da radiação-X para com a matéria e 

as questões cinco e seis incidiram sobre técnicas radiográficas. Seguidamente, as 

questões sete, oito, nove, dez e onze, debruçaram-se sobre uma das temáticas mais 

importantes do curso, nomeadamente sobre os efeitos e riscos da radiação ionizante. Por 

fim, as últimas três questões foram sobre o tema primordial do curso, a proteção 

radiológica. Como forma de garantir que as perguntas apresentavam o mesmo grau de 

dificuldade, antes da implementação do pré-teste, foram selecionados aleatoriamente 

quatro médicos veterinários com vários anos de experiência que não efectuaram o curso, 

para realizarem a validação do pré-teste de modo a averiguarem e avaliarem o grau de 

dificuldade das questões, a redação das mesmas bem como a estruturação da prova. 

Assim sendo, de forma unânime, todos os médicos veterinários concordaram que o teste 

apresentava uma estrutura organizada, sendo as perguntas implementadas dispostas por 

temas em modo consecutivo e coincidente à estrutura do curso. Além disso, não foi 

identificada qualquer questão que evidenciasse um grau de dificuldade muito superior 

nem qualquer erro de construção, ficando portanto validado para posterior aplicação.  

Quanto ao questionário intermédio (Anexo III), este foi constituído por vinte 

questões de escolha múltipla, das quais sete eram de “verdadeiro/falso”, sendo que, 

todas as perguntas, de forma aleatória, abordaram temas dos primeiros quatro módulos 

do curso. 

Por sua vez, o pós-teste apresentou a mesma estrutura e questões do pré-teste pois 

era objetivo primário do estudo, medir a evolução dos formandos.  
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Todos estes instrumentos de avaliação das aprendizagens foram implementados a 

partir da plataforma online, tendo-se informado previamente os participantes quanto à 

sua estrutura e duração. De modo a possibilitar um controlo do tempo e desencorajar o 

recurso a fontes externas durante os testes, foi disponibilizada uma barra de progresso e 

definido um tempo total de 20 minutos para cada prova, sem recurso a tempo extra. 

No sentido de avaliar a satisfação dos alunos, face a este curso de proteção 

radiológica, foi implementado no final do mesmo, um questionário criado e apresentado 

por Wang em 2003 que demonstrou uma fiabilidade (alfa de Cronbach) de 0,95 

(Moreira, 2012; Wang, 2003). Este questionário pode ser consultado no Anexo IV. 

O questionário de satisfação é constituído por 26 questões associando uma escala de 

Likert de sete pontos, variando entre “discordo totalmente” e “concordo totalmente”. 

Tendo em consideração a inexistência do questionário em língua portuguesa, foi 

utilizada a versão desse mesmo questionário devidamente traduzida em (Moreira, 2012), 

(Anexo V). A sua implementação foi realizada com recurso a um formulário do Google 

(Google Forms).  

4.4. Descrição e etapas de implementação do 

curso 

O curso foi criado durante o último trimestre de 2018 e os dois primeiros meses de 

2019, tendo por base as orientações sobre Educação e Treino em Proteção contra 

Radiações em Profissionais Veterinários¹ elaboradas pela Heads of European 

Radiological Protection Competent Authorities (HERCA 2017).  

Todos os endereços de correio eletrónico reunidos durante o mês de janeiro foram 

posteriormente utilizados no mês de fevereiro como meio de contacto com todos os 

participantes. Destaca-se que todos os contactos com os formandos foram realizados via 

e-mail. 

O curso iniciou então a 1 de março de 2019 com a realização do pré-teste e terminou 

a 12 de abril de 2019 com a realização do pós-teste. 

Além disso, o curso foi estruturado em sete módulos, tal como descrito na Tabela 6. 
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Tabela 6: Plano do curso online de Proteção Radiológica em Veterinária. 

Curso de Proteção Radiológica em Veterinária 2019 

Módulos Duração Conteúdos 

Aula 1 – Radiação e 

Radioatividade 

2 a 5 de março de 2019 Tipos de radiação; 

Características das radiações. 

Aula 2 – Características físicas 

da radiação-X 

6 a 13 de março de 2019 Equipamentos radiográficos; 

Formação e emissão da radiação-X; 

Interação da radiação-X com a matéria; 

Valores de exposição e parâmetros físicos; 

Procedimentos técnicos básicos. 

Aula 3 – Os efeitos da radiação 14 a 18 de março de 2019 Efeitos secundários resultantes da interação da radiação 

com a matéria (Efeitos estocásticos e determinísticos). 

Aula 4 – Os riscos da radiação 19 a 22 de março de 2019 Riscos da exposição à radiação ionizante. 

Quiz intermédio 23 e 24 de março de 2019 Temáticas abordadas até então, incluindo as aulas 1,2,3 e 

4. 

Aula 5 – Proteção radiológica 25 a 31 de março de 2019 Princípio ALARA/ALARP; 

Princípios básicos de proteção radiológica (Distância, 

tempo de exposição e blindagem); 

Vestuário de radioproteção; 

Sinalização e avisos de radioproteção; 

Dosimetria. 

Aula 6 – Métodos de proteção 

radiológica 

1 a 4 de abril de 2019 Legislação portuguesa sobre radiação; 

Níveis de proteção radiológica com a análise, 

interpretação e descrição de imagens. 

Aula 7 – Aplicações práticas em 

veterinária 

5 a 11 de abril de 2019 Parâmetros de exposição e influência na imagem 

radiográfica. 

Procedimentos técnicos e influência na imagem 

radiográfica; 

Boas práticas radiográficas com análise de 

posicionamentos e estudos radiográficos. 

¹Disponível para consulta em: 

http://www.herca.org/docstats/Guidelines%20veterinary%20professionals%20(May%202017).pdf 

Inicialmente, foi disponibilizada uma apresentação introdutória ao curso, onde 

constava a descrição dos módulos com as respetivas horas bem como as avaliações e as 

respetivas fórmulas de cálculo para as notas finais. Além disso, numa primeira fase foi 

solicitado para que todos os formandos que assim o desejassem fazer, através de uma 

plataforma online Padlet® inserissem as informações que achassem pertinentes sobre si 

mesmos. Este conceito idealizou uma forma interativa de todos os formandos se 

conhecerem um pouco antes da iniciação do curso.  

 

http://www.herca.org/docstats/Guidelines%20veterinary%20professionals%20(May%202017).pdf
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No que respeita à construção dos conteúdos do curso, as aulas foram preparadas 

sob a forma de apresentações em PowerPoint, fazendo parte da sua composição 

conteúdos de texto, imagens e vídeos.  

De destacar ainda que, as aulas 2 e 7, por apresentarem conteúdos de cariz 

bastante mais práticos que as restantes, foram disponibilizadas também com áudio. 

Todas as aulas foram apresentadas em formato SCORM para que os formandos apenas 

pudessem aceder aos conteúdos sem ser permitida a realização de download ou cópia 

dos ficheiros, salvaguardando os direitos de autor. Todas as imagens radiográficas e 

vídeos foram divulgados apenas mediante consentimento expresso dos autores e da 

direção clínica da instituição à qual pertenciam, porém sempre mantendo-se o 

anonimato e confidencialidade dos autores. 

A validação dos conteúdos do curso foi efetuada por três profissionais 

independentes: um docente de medicina veterinária, um médico veterinário ligado à 

imagiologia médico-veterinária e uma docente de radiologia, todos eles com vários anos 

de experiência, quer no âmbito da docência ou no âmbito da imagiologia veterinária. 

Todos os revisores apresentaram opiniões convergentes face aos conteúdos 

apresentados, tendo estes sido devidamente validados e aprovados por todos. 

Os conteúdos foram disponibilizados via internet através da utilização de uma 

plataforma online, designada MoodleCloud®, versão 3.6.4. A versão gratuita desta 

plataforma online, implicava a inscrição de um máximo de 50 utilizadores e apresentava 

um limite de armazenamento máximo de arquivos de 200 megabytes (MB) por domínio. 

Assim, em função do número considerável de candidaturas recebidas, houve 

necessidade da criação de três domínios exatamente iguais e da consequente 

distribuição dos formandos em grupos distintos por cada um desses domínios: Médicos 

veterinários (36), enfermeiros veterinários (23) e estudantes de veterinária (31). Como 

forma de garantir o acesso seguro à plataforma, foi aplicado um mecanismo de 

autenticação com a utilização de nome de usuário e senha.  

As aulas foram disponibilizadas em função do planeamento do curso acima 

descrito (Tabela 6) e foi ainda disponibilizada bibliografia adicional, encontrando-se 

disponíveis até ao término do módulo seguinte. No entanto, tendo em consideração as 

limitações de armazenamento do Moodle, os arquivos eram obrigatoriamente 

eliminados conforme a sua antiguidade e tamanho, à medida que a capacidade de 

armazenamento se aproximava do limite máximo.  
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Após garantido o acesso à plataforma por parte de todos os formandos procedeu-

se à realização do pré-teste tendo sido este critério obrigatório para frequência do curso. 

Ao fim de quatro módulos foi realizado um quiz intermédio de cariz não obrigatório, 

servindo apenas de auto-avaliação e teste de autoconhecimento.  

Após disponibilização da última aula do curso, todas as aulas e respetiva 

bibliografia de apoio, foram enviadas a todos os formandos via e-mail em formato PDF. 

O pós-teste realizado no final do curso, consistiu numa prova de carácter obrigatório, 

para a conclusão do mesmo. O feedback era automaticamente disponibilizado aos 

formandos após estes darem por encerrada a prova e, automaticamente, eram 

notificados via e-mail, procedendo-se adicionalmente ao envio de um questionário de 

satisfação. De destacar que, apenas os formandos que responderam ao questionário de 

satisfação receberam o respetivo certificado de conclusão de curso. Todas as etapas do 

curso estão esquematicamente apresentadas no Anexo I. 

4.5. Análise estatística 

A análise estatística deste estudo envolveu todos participantes que iniciaram o 

curso, isto é, todos aqueles que realizaram o pré-teste (n=82). 

Inicialmente, foi testada a normalidade de todas as variáveis utilizadas sendo 

que, para uma amostra inferior a cinquenta (n<50) foi utilizado o teste estatístico de 

Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) enquanto que, para uma amostra superior ou 

igual a cinquenta (n≥50) foi utilizado o teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov 

(Marsaglia et al., 2003).  

Para a descrição da amostra, nomeadamente no que concerne à idade e às notas 

do pré e pós teste, foram utilizadas medidas de tendência central, nomeadamente a (M) 

enquanto que, para demonstrar a dispersão da amostra foram utilizados os valores de 

desvio padrão (σ). 

Como forma de correlacionar as variáveis da amostra, foram utilizados estudos 

estatísticos de T-Student para amostras independentes e para amostras emparelhadas, 

bem como testes de correlação de Pearson no caso de variáveis contínuas, e testes de 

correlação de Spearman no caso de variáveis discretas (Rodgers and Nicewander 1988). 

Na análise das variâncias, foram utilizados os testes de ANOVA (para uma 

variável) e MANOVA (para múltiplas variáveis). Durante todo o estudo estatístico foi 

considerado um nível de significância de 5%. 
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Todos os cálculos supracitados foram realizados com recurso ao software 

estatístico IBM SPSS Statistics® software, versão 26.0. 

A avaliação deste curso E-learning teve por base o modelo de avaliação 

estabelecido por Kirkpatrick, nomeadamente o nível 1 (avaliação da reação/satisfação 

dos formandos) e do nível 2 (avaliação da aprendizagem). 
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5. Resultados 

5.1. Caracterização da amostra 

O curso iniciou a 1 de março de 2019 com a realização do pré-teste e terminou a 12 

de abril de 2019 com a realização do pós-teste, seguindo-se do questionário de 

satisfação. 

De uma forma geral, foram recebidas no total, 113 candidaturas válidas das quais 45 

de médicos veterinários (39,8%), 27 de enfermeiros veterinários (23,9%) e 41 de 

estudantes (36,3%), contudo, apenas 90 (79,6%) se inscreveram no curso, dos quais 36 

médicos veterinários (31,8%), 23 enfermeiros veterinários (20,4%) e 31 estudantes 

(27,4%). Em relação à adesão, 72,6% (82/113) dos participantes iniciaram o curso (31 

MV, 22 EV e 29 Est). No final, 56,1% dos participantes (46/82) conseguiram concluir o 

curso e 43,9% (36/82) desistiram (dos quais 13 Est, 13 MV e 10 EV). Dos participantes 

que concluiram o curso, 97,8% (45/46) responderam ao questionário de satisfação. A 

distribuição dos participantes ao longo do curso encontra-se ilustrada na Figura 2. 

Figura 2: Desenho de estudo: Divisão dos profissionais em grupos. 

Acrónimos: MV (Médicos Veterinários); EV (Enfermeiros Veterinários); Est (Estudantes). 
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Tendo em consideração os 82 formandos que iniciaram o curso, verificou-se uma 

dominância do género feminino comparativamente ao género masculino. Desta forma, 

64 formandos eram do género feminino (78,1%) e 18 formandos eram do género 

masculino (21,9%). 

Relativamente à variável idade, a média de idades dos 82 formandos é de (M=29,82, 

σ=7,75) anos. No grupo dos 31 MV a média de idades é de (M=36,77, σ=7,42) anos. 

Quanto aos 22 EV, a idade média é de (M=27,91, σ=4,13) anos, e por último, nos 29 Est 

a idade média é de (M=23,83, σ=2,92) anos. A distribuição das idades face ao grupo 

profissional pode ser observada na Figura 3.  

Figura 3: Diagramas de caixa da distribuição da idade em função do grupo profissional. 

 
 

 

5.2. Resultados do Pré-teste, Pós-teste e 

Questionário de satisfação 

A primeira etapa do curso consistiu na realização do pré-teste. Tendo em 

consideração os 82 formandos, a M geral de notas do pré-teste foi de (M=9,34, σ=2,88) 

valores. Mais se denota que, a M de notas geral do pré-teste nos homens (m) é diferente 

da M de notas das mulheres (f) (Mm=10,56, σ=3,37; Mf=9, σ=2,66) valores. Observa-se 

ainda que, a M de notas do pré-teste, tendo em consideração os 82 formandos, é 

significativamente inferior a 10 valores (t= -2,073; p/2=0,021). Estes resultados são 

apresentados na Figura 4. 
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Figura 4: Diagrama de caixa da disposição das notas do Pré-teste. 

 
 

Numa análise estratificada por grupos profissionais, são evidentes as diferenças na 

M das notas no pré-teste, sendo a maior M identificada no grupo dos MV, seguindo-se 

EV e Est (MMV=10,52, σ=2,54; MEV=8,68, σ=2,46; MEst=8,59, σ=3,17) valores, com 

diferenças significativas na M de notas do pré-teste para cada grupo profissional 

(p=0,027). A M de notas do pré-teste para cada grupo profissional é representada na 

Figura 5. 

Figura 5: Diagramas de caixa da distribuição das notas do Pré-teste estratificadas por grupos profissionais 

(Médicos Veterinários, Enfermeiros Veterinários e Estudantes de Veterinária) 
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Tendo em consideração o género, a M de notas do pré-teste apresenta-se superior 

nos homens comparativamente às mulheres nos grupos dos MV e Est [MMVm=11,56, 

σ=2,70 e MMVf=10,09, σ=2,41; MEstm=10, σ=4,29 e MEstf=8,22, σ=2,81] valores. Já 

no grupo de EV verifica-se o inverso (MEVm=8,67, σ=3,21 e MEVf=8,68, σ=2,43) 

valores. Contudo, estas diferenças encontradas não são significativas (p=0,491), tal 

como pode ser observado na Figura 6. 

Figura 6: Diagramas de caixa da distribuição das notas do Pré-teste estratificadas por grupos profissionais 

(Médicos Veterinários, Enfermeiros Veterinários e Estudantes de Veterinária) tendo em conta o género 

(Masculino e Feminino). 

 

A segunda e última prova de avaliação obrigatória (pós-teste) foi realizada por 

apenas 46 formandos, obtendo-se uma (M=13,43, σ=3,22) valores.  

Relativamente à M geral de notas do pós-teste, esta foi ligeiramente superior nas 

mulheres do que nos homens mas sem diferenças estatisticamente significativas 

(Mm=13,33, σ=3,39 e Mf=13,47; p=3,20) valores. 

Destaca-se também que, a M de notas do pós-teste, tendo em consideração os 46 

formandos é consideravelmente superior a 10 valores (t=7,245; p/2=0,00). Os resultados 

descritos são apresentados nas Figuras 7. 
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Figura 7: Diagrama de caixa da disposição das notas do Pós-teste. 

 

Numa análise comparativa entre grupos evidenciam-se diferenças estatísticas 

significativas nos resultados das médias de notas do pós-teste para cada grupo 

profissional (MMV=15,72, σ=2,70; MEV=12,92, σ=2,39; MEst=11,25, σ=2,65) valores 

e (p=0,00) (Figura 11). Verifica-se assim, um aumento da aprendizagem dos 

participantes, em pontos percentuais (pp), de 5,2pp (≈50%) nos MV, 4,24pp (≈49%) nos 

EV e 2,66pp (≈31%) nos Est.  

Figura 8: Diagramas de caixa das notas do Pós-teste estratificadas por grupos profissionais (Médicos 

Veterinários, Enfermeiros Veterinários e Estudantes Veterinários). 
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Por outro lado, tendo em consideração o género, a M de notas do pós-teste foi 

superior nas mulheres comparativamente aos homens nos grupos dos MV e Est 

(MMVm=15, σ=3,41 e MMVf=16,08, σ=2,35; MEstm=10,75, σ=2,87 e MEstf=11,42, 

σ=2,68) valores. Apenas no grupo dos EV verifica-se uma M de notas superior nos 

homens comparativamente às mulheres (MEVm=13,50, σ=0,71 e MEVf=12,80, σ=2,62) 

valores. No entanto, estas variações não são estatisticamente significativas (p=0,719). 

Os respetivos resultados apresentam-se na Figura 9. 

Figura 9: Diagramas de caixa da distribuição das notas do Pós-teste estratificadas por grupos profissionais 

(Médicos Veterinários, Enfermeiros Veterinários e Estudantes Veterinários) tendo em conta o género 

(Masculino e Feminino). 

 

Posteriormente, e para avaliar a evolução da aprendizagem dos formandos, verifica-

se que a M de notas do pré-teste e do pós-teste são significativamente diferentes uma da 

outra (p=0,00). Desta forma, da análise da influência das médias das notas entre o pré e 

o pós-teste, é possível concluir que apresentam dependência (p=0,006) e uma 

associação moderada (r=0,402). Este resultado indica que, quanto mais alta foi a nota 

do pré-teste, mais alta foi também a nota do pós-teste e vice-versa (Figura 10). 
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Figura 10: Diagramas de caixa das notas do Pré e do Pós-teste estratificadas por grupos profissionais (Médicos 

Veterinários, Enfermeiros Veterinários e Estudantes de Veterinária). 

 

Por último, e através da análise da correlação entre a idade e as notas do pré e do 

pós-teste, observa-se que as notas obtidas pelos formandos são dependentes da idade 

(p=0,015 no pré-teste e p=0,011 no pós-teste). Contudo, a correlação apresentada entre 

a idade e as notas do pré-teste é fraca (r=0,268) enquanto que a correlação apresentada 

entre a idade e as notas do pós-teste é moderada (r=0,372), tal como demonstram as 

Figuras 11 e 12. Formandos mais experientes (mais idade) apresentam globalmente 

melhores resultados tanto no pré como no pós-teste. 

Figura 11: Gráfico de dispersão das notas do Pré-teste em função da idade. 
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Figura 12: Gráfico de dispersão das notas do Pós-teste em função da idade. 

 

Como forma de resumo, todos os resultados acima descritos são apresentados no 

Anexo VI. 

Globalmente, a diferença entre as notas finais e iniciais (pós e pré-teste) pode ser 

indicador do impacto na aprendizagem do curso [M(pré)=9,34, σ=2,88; M(pós)=13,43, 

σ=3,22; M(pós-pré)=4,09; n=46] valores. Além disso, observa-se que a melhoria nos 

resultados está relacionada com a experiência dos participantes, nomeadamente com a 

variável idade (M=29,82, σ=7,75) anos. 

Através da plataforma Moodle foi ainda possível, contabilizar o tempo máximo 

dedicado ao curso por parte de cada formando. Assim, em média por aula, os formandos 

despenderam cerca de 55 minutos e um mínimo de 25 minutos (incluindo as provas de 

avaliação), resultando numa média total de aproximadamente 9 horas e 10 minutos. 

 Por sua vez, os resultados da satisfação dos formandos relativamente ao curso 

são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Quadro resumo das respostas obtidas no Questionário de Satisfação por grupo profissional. 

Acrónimos: Q – Questão; MV – Médicos Veterinários; EV – Enfermeiros Veterinários; Est – Estudantes 

Veterinária; P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Mediana 
(P25; P75) 

 
MV/EV/Est MV/EV/Est MV/EV/Est MV/EV/Est MV/EV/Est MV/EV/Est MV/EV/Est 

 

Q1. O sistema de e-learning fornece 
conteúdos que se adequam 
exatamente às suas 
necessidades. 

        
1/0/0 4/4/2 7/4/5  6/4/8  6 (5,5; 7) 

Q2. O sistema de e-learning fornece 

conteúdos úteis. 

    
     2/3/0 6/3/2 10/6/11  7 (6; 7) 

Q3. O sistema de e-learning fornece 

conteúdos suficientes. 

    0/1/0 6/4/3 8/4/7  4/3/5  6 (5; 7) 

Q4. O sistema de e-learning fornece 

conteúdos atualizados. 

   
 1/1/1 8/4/2  9/7/12  7 (5; 7) 

Q5. O sistema de e-learning é fácil de 

utilizar. 

 

      0/0/1 2/3/2 9/3/0  7/6/12  7 (6; 7) 

Q6. O sistema de e-learning permite 
que aceda facilmente aos 
conteúdos de que necessita. 

    3/6/2 9/2/1  6/4/12  6 (5; 7) 

Q7. Os conteúdos fornecidos pelo 

sistema de e-learning são de fácil 

compreensão. 

  
 

   0/1/0 4/4/4 7/3/3  7/4/8  6 (5; 7) 

Q8. O sistema de e-learning é de fácil 

utilização. 

      0/1/2 2/3/0 9/3/1  7/5/12  7 (6; 7) 

Q9. O sistema de e-learning apresenta um 

funcionamento estável. 

      0/1/2 2/2/3 11/5/1  5/4/9  6 (6; 7) 

Q10. O sistema de e-learning responde 

com rapidez suficiente aos seus 

pedidos. 

 
  

   0/1/0 3/1/4 8/4/3  7/6/8  6 (6; 7) 

Q11. O sistema de e-learning facilita a 
avaliação do seu desempenho na 
aprendizagem.  . 

  1/1/0       0/1/0       2/3/2 10/4/5  5/3/8  6 (6; 7) 

Q12. Os métodos de teste fornecidos pelo 
sistema de e-learning são de fácil 
compreensão. 

  1/0/0       3/0/0      1/4/2 9/4/4  4/4/9  6 (5,5; 7) 

Q13. Os métodos de teste fornecidos pelo 
sistema de e-learning são justos. 

     0/1/0      2/0/2 4/3/4  9/3/2  3/5/7  6 (5; 7) 

Q14. O sistema de e-learning 
proporciona um ambiente de teste 
seguro. 

  
 

   0/1/1 3/1/2 8/6/4  7/4/8  6 (6; 7) 

Q15. O sistema de e-learning 
disponibiliza os resultados dos 
testes rapidamente. 

    0/1/0 5/1/2  13/10/13  7 (7; 7) 

Q16. O sistema de e-learning permite-

lhe controlar o seu processo de 

aprendizagem. 

 
 

      1/0/0       1/1/0      1/2/2 10/4/3  5/5/10  6 (6; 7) 

Q17. O sistema de e-learning permite-

lhe aprender os conteúdos de que 
necessita. 

      0/1/0       1/0/2       3/4/1 9/5/4  5/2/8  6 (5; 7) 

Q18. O sistema de e-learning permite-

lhe selecionar o que pretende 
aprender. 

        0/1/0     1/0/0       2/1/2       4/3/2 8/6/3  3/1/8  6 (5; 7) 

Q19. O sistema de e-learning grava o 

seu progresso e desempenho na 
aprendizagem. 

       1/0/0        1/1/0       2/3/2 9/4/4  4/4/9  6 (5,5; 7) 

Q20. O sistema de e-learning fornece um 

apoio à aprendizagem personalizada. 

        1/0/0                                                     2/2/0    1/1/1 1/3/5  7/4/3  6/2/6  6 (5; 7) 

Q21. O sistema de e-learning permite-

lhe esclarecer dúvidas com os seus 
professores facilmente. 

 
       0/0/1     2/2/1       1/1/1       3/3/5 8/4/2  4/2/5  6 (5; 6,5) 

Q22. O sistema de e-learning permite-

lhe esclarecer dúvidas com outros 
alunos facilmente. 

0/0/1       0/0/1    2/1/1       4/2/6 3/5/2 8/3/2  1/1/2  5 (4; 6) 

Q23. O sistema de e-learning facilita a 

partilha dos conhecimentos 
adquiridos com a comunidade de 

estudantes. 

0/0/1      1/0/1    1/1/0       3/2/4 4/3/2 8/5/2  1/1/5  5 (4; 6) 

Q24. O sistema de e-learning permite-
lhe aceder facilmente aos 

conteúdos partilhados da 

comunidade de estudantes. 

 

 

    0/0/2    2/1/0       4/2/3 2/2/3 10/4/2  0/3/5  6 (4; 6) 

Q25. No geral, está satisfeito com o 

sistema de e-learning. 

      0/1/0 3/1/2 10/7/6  5/3/7  6 (6; 7) 

Q26. No geral, o sistema de e-learning é 
bem sucedido. 

      0/1/0 3/1/1 9/6/4  6/4/10  6 (6; 7) 
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Para as duas questões globais de avaliação do sistema E-learning, foram 

consideradas as respostas com cotação cinco e seis para caracterizar a satisfação 

percebida pelos formandos, concluindo-se que 84,4% dos formandos estão satisfeitos 

(Q25) e 86,6% considera que o sistema foi bem sucedido (Q26). Relativamente aos 

conteúdos do curso, 34 (75,6%) dos formandos consideram que são adequados às 

necessidades (Q1), 39 (86,7%) consideram que são úteis (Q2), 31 (68,9%) pensam que 

são suficientes (Q3) e 42 (93,3%) indicam que são atuais (Q4). As questões (Q5 a Q15) 

versam a interface, funcionamento e momentos de avaliação do sistema E-learning. A 

maioria dos formandos concorda que o sistema é fácil de utilizar, acessar e compreender 

(Q5-Q8). Quanto à funcionalidade do sistema E-learning, a maioria dos formandos 

(35/45 e 36/45) considera o sistema estável e rápido (Q9 e Q10), respetivamente. 

Porém, quando questionados acerca da facilidade do sistema na avaliação dos respetivos 

desempenhos de aprendizagem (Q11), as opiniões diferem ligeiramente. Embora, 35 

formandos (77,8%) concordem que o E-learning facilita a avaliação do desempenho de 

aprendizagem, 2 formandos (4,4%) discordam dessa opinião. Por sua vez, na avaliação 

do sistema E-learning considerando os momentos de avaliação, mais uma vez, grande 

parte dos formandos (34/45) concorda que os conteúdos dos testes são de fácil 

compreensão (Q12) além de considerar um ambiente seguro na realização das provas 

(37/45) (Q14). Verifica-se ainda que, a disponibilização dos resultados foi considerada 

rápida (Q15). No entanto, embora 29 formandos (64,4%) considerem que os conteúdos 

dos testes são justos, 15 formandos (33,4%) apresentam resposta neutra (cotação 4) e 

um aluno (2,2%) apresenta uma opinião contrária (cotação 2). As questões Q16, Q17, 

Q18, Q19 e Q20 prendem-se com a autoaprendizagem e a autonomia do aluno, sendo 

estas onde se observa uma maior variabilidade de respostas, embora seja evidente um 

predomínio de satisfação acima da média. Destaca-se, no entanto que um aluno (2,2%) 

discorda totalmente quanto ao fornecimento de apoio à aprendizagem através do sistema 

E-learning (Q20). Por último, da questão Q21 à questão Q24, os formandos são 

questionados quanto à comunicação entre comunidade estudante e partilha de 

conteúdos. Mais uma vez, as respostas demonstram níveis de satisfação acima da média. 

Seguidamente, averiguou-se se os alunos que consideram os conteúdos 

fornecidos pelo E-learning de fácil compreensão (Q7) apresentam notas superiores. 

Deste modo, verifica-se que as respostas à Q7 são independentes das notas do pré-teste 

(p=0,084) demonstrando uma fraca correlação entre si (r=0,260).  
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Em contrapartida, as respostas à Q7 são dependentes das notas do pós-teste 

(p=0,017) demonstrando inclusive uma moderada correlação (r=0,355), o que significa 

que os alunos que atribuem maior cotação à Q7, ou seja, que concordam que os 

conteúdos de aprendizagem são de fácil compreensão, apresentam melhores notas no 

pós-teste. 

Julgou-se ainda pertinente perceber se os alunos que acham os métodos de 

avaliação de fácil compreensão e justos (Q12 e 13) apresentam notas superiores. Assim 

sendo, conclui-se que as respostas obtidas nestas questões não dependem das notas do 

pré nem do pós-teste apresentando também uma muito fraca correlação entre si (Q12: 

p=0,591; r=0,080 e p=0,897; r=0,020) e (Q13: p=0,104; r=-0,245 e p=0,539; r=-0,094). 

Por fim, considerando as questões gerais de avaliação do sistema E-learning 

(Q25 e Q26) foi testada a dependência e a correlação entre as respostas às questões e as 

notas do pré e do pós-teste. Desta forma, as respostas às Q25 e Q26 não dependem nem 

das notas do pré nem das notas do pós-teste, demonstrando mesmo uma muito baixa 

correlação entre si (Q25: p=0,751; r=0,049 e p=0,271; r=0,168) e (Q26: p=0,969; r=-

0,006 e p=0,340; r=0,146). 
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6. Discussão dos resultados 

Atualmente, o ensino à distância tornou-se fundamental na educação contínua, quer 

dos estudantes quer dos profissionais. Tal como acontece noutras áreas de 

conhecimento, a medicina veterinária é uma área consideravelmente abrangente sendo o 

aprofundamento de algumas temáticas de radioproteção, muitas das vezes, mais estritas 

e compactas quer por limitações temporais quer por carência nos conteúdos 

programáticos. Esta necessidade em termos de aprendizagem e, pela inexistência em 

Portugal de uma formação específica nesta área, motivaram o desenvolvimento de um 

curso E-learning sobre Proteção Radiológica em Veterinária. 

Os sistemas educacionais E-learning têm vindo a ser cada vez mais utilizados como 

ferramentas alternativas de aprendizagem e formação contínua, sendo por isso, 

amplamente requisitados. Desde 2010 que vários estudos (Gregorich et al., 2018; 

Geldhill et al., 2017; Ruiz et al., 2006) afirmam um aumento significativo da procura de 

métodos educacionais mais tecnológicos, inclusive do uso do telemóvel como meio de 

acesso às plataformas e conteúdos programáticos. Recentemente, um estudo afirmou 

que os veterinários e estudantes veterinários demonstram cada vez mais interesse pelo 

uso da internet como apoio na aprendizagem contínua (Geldhill et al., 2017). Este 

interesse fica também demonstrado nesta dissertação pelo número de candidatos 

interessados no curso num curto espaço temporal de divulgação (obtendo-se 113 

candidatos em aproximadamente três semanas). De destacar que, embora o curso tenha 

tido um considerável número de interessados, estes apresentam localização geográfica 

predominantemente na zona norte de Portugal, o que pode de alguma forma ter sido 

uma limitação do estudo. 

Por outro lado, verificou-se uma maior procura e frequência pelo curso de Proteção 

Radiológica em Veterinária por mulheres comparativamente ao género masculino. Estes 

resultados são corroborados por Scheftel em 2017, que indicou um aumento 

exponencial do género feminino na veterinária, confirmando mesmo que em 2015, nos 

Estados Unidos da América, 58% dos veterinários a exercer bem como 80% dos recém-

formados eram mulheres. 

No total, 82 formandos iniciaram o curso sendo que apenas 46 terminaram com 

sucesso. As razões destas desistências são desconhecidas, porém podem encontrar-se 

algumas justificações. 
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Na literatura, uma das principais razões apontada para as desistências de um curso, é 

a falta de disponibilidade, fundamentalmente temporal resultante da sobrecarga escolar 

e laboral. Para além disso, o desinteresse e desmotivação pelos conteúdos programáticos 

do curso podem também ter contribuído para as desistências observadas.  

Estudos semelhantes realizados noutros profissionais de saúde (Moreira et al., 2015; 

Oliveira et al., 2017), revelaram também desistências, pelo que mais estudos devem ser 

realizados no sentido de avaliar a motivação e interesse dos participantes neste tipo de 

formações à distância. 

No que respeita à avaliação da aprendizagem (nível 2 do modelo de avaliação de 

Kirkpatrick), é possível verificar que a M de notas no pré-teste foi inferior a dez valores 

e que, portanto, apenas 46,3% (n=38/82) dos participantes obtiveram aprovação. Após o 

curso, observou-se que M das notas do pós-teste foi superior e positiva (com uma taxa 

de aprovação de 84,8%), tendo-se evidenciado uma melhoria da aprendizagem do pré 

para o pós-teste, de cerca de 40%. Estes resultados comprovam a evolução da 

aprendizagem dos formandos ao longo do curso, garantindo ganhos de conhecimento e 

cimentando a importância da criação e implementação deste tipo de formações nestes 

profissionais. A nota dos testes é um potencial influenciador da satisfação dos 

formandos, pelo que, embora sem relevância estatística, formandos com melhores 

classificações apresentam respostas que indicam maior grau de satisfação. Além disso, o 

envolvimento, empenho e metodologias do professor, influenciam o envolvimento dos 

alunos e os seus resultados (Papillion et al., 2017). Em 2018, Gregorich referiu 

limitações e lacunas dos médicos veterinários especialistas e não especialistas 

relativamente aos efeitos secundários da exposição à radiação, ressalvando a 

importância e carência de aprendizagem contínua destes profissionais. Assim, com a 

evolução da aprendizagem verificada após a implementação deste curso de Proteção 

Radiológica em Veterinária fica demonstrada a necessidade do desenvolvimento e 

aplicação de novos cursos sobre radioproteção. 

Relativamente à segurança durante os testes, não foi possível garantir que os 

formandos não tenham consultado fontes externas, dado que não houve qualquer 

monitorização durante os mesmos, ainda que tenha sido expressamente solicitado aos 

formandos a inteira sinceridade e idoneidade nas respostas.  
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Este poderá ter sido um factor influenciador dos resultados (viés), contudo, 

inevitável pelo desenho do estudo. Para tentar colmatar esta limitação, melhorando a 

autenticidade das respostas com o desencorajamento do acesso a materiais de apoio, os 

participantes tiveram 20 minutos para completar o teste com 14 questões de escolha 

múltipla. 

Observando-se o impacto na aprendizagem entre os grupos, constata-se que os 

médicos veterinários apresentaram notas de pré e pós-teste superiores aos restantes 

grupos. Estes resultados podem estar associados ao facto destes terem uma experiência 

laboral maior (pela observação das faixas etárias) assim como pelo facto destes 

profissionais assumirem maior responsabilidade nesta área.  

Por sua vez, a variável idade apresenta-se assim intimamente associada às notas, 

sobretudo do pós-teste, o que significa que quanto maior a idade dos formandos, 

melhores são os resultados obtidos. Estudos prévios (Gregorich et al., 2018) afirmam 

existir uma forte correlação entre a idade e a experiência, pelo que, os resultados são 

perfeitamente justificáveis, pois a experiência assume-se como a base principal de 

aquisição de conhecimentos. Um estudo recente (Moreira et al., 2019), evidenciou que a 

maior aprendizagem dos técnicos de radiologia foi alcançada pelos participantes mais 

velhos, porém os estudantes demonstraram um maior grau de interesse e envolvimento 

no curso, sugerindo intenções de evoluir pela iniciação de carreira. 

Por fim, foi possível avaliar o grau de satisfação dos formandos relativamente ao 

sistema E-learning, onde se verificou que de uma forma geral, estes encontram-se 

satisfeitos (84,4%). Para além disso, apenas um dos formandos que completou o curso, 

não completou o questionário. Mais se denota que foi identificada uma correlação 

diretamente proporcional entre o grau de satisfação e as notas do pós-teste, assim tal 

como Papillon e seus colaboradores (2017) também evidenciaram, é possível afirmar 

que o grau de satisfação é um bom indicador do envolvimento das aprendizagens em 

cursos online.  
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7. Conclusão 

A radiologia é um dos métodos de diagnóstico imagiológico mais utilizado em 

medicina veterinária. Contudo, a utilização da radiação ionizante como meio de 

obtenção de imagens, preocupa a comunidade em geral, pela constante necessidade de 

auto-exposição na realização de exames em animais. 

Apesar das limitações apresentadas durante a criação e, essencialmente na 

implementação do curso, os resultados obtidos superaram as expectativas. De uma 

forma geral, grande parte dos formandos demonstrou evolução significativa desde o 

início. Mais se denota que, globalmente, este estudo realça a importância dos médicos 

veterinários como o profissional com mais responsabilidade no âmbito dos exames de 

radiologia convencional e, fundamentalmente na radioproteção da sua equipa. Nesse 

sentido, é fundamental deterem conhecimentos sobre conceitos físicos da radiação-X 

bem como sobre a radioproteção. Por outro lado, o desconhecimento dos efeitos nocivos 

que decorrem da exposição à radiação por parte dos profissionais veterinários ou a 

necessidade de imobilização dos animais durante as radiografias, contribuem para 

exposições ocupacionais desnecessárias. 

De modo a sensibilizar a comunidade veterinária e aumentar a competência dos 

profissionais para a utilização consciente e segura da radiação-X, justificam o 

desenvolvimento de cursos e formações sobre esta temática, promovendo assim a 

educação contínua destes. De realçar que os sistemas E-learning podem e devem ser 

utilizados como ferramentas educativas adicionais, pois demonstram uma forte procura 

e adesão, além de estar comprovado o maior interesse e envolvimento dos estudantes na 

utilização de ferramentas tecnológicas. 

Através dos resultados obtidos neste curso, acredita-se que o E-learning seja uma 

ferramenta educativa importante e cada vez mais procurada, principalmente devido às 

restrições económicas e temporais cada vez mais evidentes. Esta metodologia de ensino 

à distância, de fácil e rápido acesso e consideravelmente barata, favorece por exemplo, o 

investimento das entidades patronais na formação interna dos seus profissionais, 

melhorando os seus conhecimentos e, consequentemente, a qualidade dos seus serviços. 

Relativamente ao curso online de Proteção Radiológica em Veterinária aqui 

desenvolvido e avaliado, constitui uma primeira iniciativa na formação continuada 

destes profissionais.  
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Porém, como limitações relevantes destaca-se o tamanho da amostra que afeta a 

generalização dos resultados e ainda o tempo limitado para a implementação deste 

curso, pois os profissionais têm as suas próprias prioridades e agendas. 

Num futuro, seria interessante a criação de uma componente prática com recurso à 

vídeo-aula ou até mesmo presencial, de modo a proporcionar diferentes tipos de 

aprendizagem (formal e não formal) que, de acordo com a literatura, constituem 

métodos educacionais mais eficazes e mais satisfatórios. 

Por fim, numa perspetiva mais desafiadora o desenvolvimento de um curso 

semelhante a nível internacional seria interessante, no entanto, seria fundamental a 

tradução do curso para a língua inglesa. 
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Anexos 

Anexo I: Organização esquemática do curso 
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Anexo II: Pré-teste e Pós-teste 
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Anexo III: Questionário intermédio (Quiz) 

 

 

 



 
 

52 
 

 

 

  

 



 
 

53 
 

 

 

 

  



 
 

54 
 

Anexo IV – Questionário de satisfação original 
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Anexo V – Questionário de satisfação traduzido 
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Anexo VI – Resultados gerais do curso 
 

Acrónimos e símbolos: n1 – Número total de formandos que realizou o pré-teste; M – Média; Mdn – Mediana; 

P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75; n2 – Número total de formandos que realizou o pós-teste; n3 – Número 

total de formandos que respondeu ao questionário de satisfação. 

 Médicos 

Veterinários 

Enfermeiros 

Veterinários 

Estudantes 

Veterinários 

Global 

     

n1(%) 31(37,8%) 22(26,8%) 29(35,4%) 82(100%) 

M de idades 36,77 27,22 23,49 29,82 

Mdn de idades 36 26 22 27 

     (P25;P75) (31;42) (24;31) (21;25) (24;35) 

Mínimo e máximo (25;53) (22;36) (20;33) (20;53) 

    Masculino n(%) 9 (10,98%) 3 (3,66%) 6 (7,32%) 18 (21,95%) 

     Feminino n(%) 22 (26,83%) 19 (23,17%) 23 (28,05%) 64 (78,05%) 

n2(%) 18(39,13%) 12(26,09%) 16(34,78%) 46(100%) 

M do Pré-teste 10,52 8,68 8,59 9,34 

     Mínimo e máximo (6;15) (4;13) (4;17) (4;17) 

    M do Pré-teste Masculino 12 7,50 9 10,56 

    M do Pré-teste Feminino 9,92 8,40 8,82 9 

Mdn do Pré-teste 10 9 9 9 

     (P25;P75) (9;13) (6,75; 10,25) (6;10) (7;11,25) 

M do Pós-teste 15,72 12,92 11,25 13,43 

     Mínimo e máximo (9;20) (9;17) (7;15) (7;20) 

     M do Pós-teste Masculino 15 13,50 10,75 13,33 

    M do Pós-teste Feminino 16,08 12,80 11,42 13,47 

Mdn do Pós-teste 16,50 13 11 14 

     (P25;P75) (14;18) (12;14) (8,50;13;75) (11;16) 

n3(%) 18(40%) 12(26,67%) 15(33,33%) 45(100%) 
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