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RESUMO: 

 A importância deste trabalho é a de identificar os produtos químicos utilizados 

na revelação dos filmes radiográficos, ter uma pequena noção dos processos de 

revelação dos filmes e o principal meio de conscientização para evitar a utilização 

destes produtos tão nocivos para a saúde do homem e para a preservação do meio 

ambiente, sem a identificação dos meios de revelação e dos seus reveladores, não 

se pode jamais identificar as probabilidades de substituição destes produtos e 

principalmente a sua proibição em suas utilizações.  Na maioria dos casos os 

produtos são formados e compostos por metais muito pesados e de difícil descarte, 

impossibilitando assim a sua utilização e retirando toda e qualquer possibilidade de 

reaproveitamento e de reciclagem. A radiografia digital é a opção mais segura e viável 

quando comparada à radiografia convencional; importante para a sustentabilidade, 

contribuindo para o meio ambiente, facilita a comunicação e visualização da imagem de 

maneira multiprofissional; proporciona diagnósticos fidedignos de todas as condições 

exigidas, permitindo ao profissional, realizar procedimentos com alto índice de sucesso. 

 

PALAVRAS CHAVE: Reveladores, químicos, meio ambiente. 

OBJETIVOS: 

 Identificar, orientar e prevenir a utilização dos produtos químicos utilizados 

nos meios tradicionais de revelação dos filmes radiográficos e também despertar 

para uma nova realidade onde a revelação destas películas já não existam mais. 

JUSTIFICATIVA: 

Tendo consciência dos males que estes produtos trazem para a saúde do ser 

humano, deve-se fazer com que estes tão nocivos sejam de fato excluídos da 

utilização, assim como este processo de revelação ultrapassado e obsoleto. 

METODOLOGIA: 

 Esta pesquisa foi elaborada para se ter a real conscientização dos malefícios 

que os produtos reveladores causam para o meio ambiente e para a saúde do ser 

humano. 



INTRODUÇÃO: 

Tendo o real conhecimento de que as técnicas de revelação de filmes 

radiográficos são extremamente nocivas a saúde do homem, despertamos para uma 

nova realidade onde prevemos que sua total extinção seja a forma mais indicada de 

manter e preservar o equilíbrio do meio ambiente,  sem de forma alguma, ameaçar a 

saúde do homem. 

O equilíbrio entre o homem e seu habitat deve sempre ser preservado ainda 

mais se despertarmos para uma realidade onde estamos agredindo nossa própria 

raça em seu campo mais primitivo: A NATUREZA. 

Os malefícios da utilização dos químicos em meios de revelação de filmes 

radiográficos são tão grandes que jamais se justificaria a sua utilização ou sequer a 

continuidade da sua utilização. 

Demostrar através deste trabalho que a agressão da natureza e da saúde do 

homem é tão grande, que não justificaria a sua utilização nem mesmo por um bem 

maior, ou seja, esta realidade é tão ultrapassada e obsoleta que em hipótese alguma 

a utilização de técnicas de revelação com químicos seria justificada e com certeza a 

opção mais segura e viável transformada em revelações digitais. 

OS REVELADORES E SEUS MALEFÍCIOS: 

Este trabalho propõe apenas despertar a sociedade para as complicações 

que o descarte inadequado dos químicos utilizados em filmes radiográfico podem 

trazer aos seres humanos e ao meio ambiente. 

Solventes e diluentes ricos em cargas metálicas trazem graves danos a saúde 

dos seres humanos e por conseguinte a fauna e a flora se descartados de forma 

irregular e indiscriminatória.  Se desperta para um problema que, como visto em 

alguns trechos deste trabalho, muitos produtos foram proibidos para utilização, 

mesmo quando descartados de forma consciente e responsável. 

Passou-se a relatar quais os produtos químicos utilizados na revelação de 

filmes radiográficos e complementamos também com os malefícios que os químicos 

dos agentes de revelação trazem para a nossa saúde. 



O trabalho procura também de forma rápida e clara, demostrar passos deste 

processo de revelação para que o leitor tenha uma ideia de como se dá o processo 

de revelação de uma película radiográfica. 

 

DO PROCESSO QUIMICO DA REVELAÇÃO: 

As substâncias reveladoras basicamente se definem como substâncias 

capazes de modificar um haleto de prata em prata metálica. 

Agentes reveladores desta forma são chamados de: agentes de “composição 

química de redução”. Estes tratam de neutralizar os íons de prata 

quando agregam elétrons a eles. Enquanto os agentes do revelador perdem elétrons 

eles ficam oxidados. A função de agregar os elétrons pode ser medida, pois eles 

não agregam elétrons com total liberdade. Aqueles que o fazem facilmente são 

classificados como tendo alto potencial redutor. As propriedades das soluções 

diferem, embora sua composição básica possam ser os mesmos. É a proporção dos 

componentes que em sua maioria altera os resultados. A quantidade de agentes 

reveladores utilizados nas radiografias é menor. Mas imensamente prejudicial à 

saúde do ser humano, do meio ambiente e de todos os seres existentes na 

natureza. O descarte inadequado destes produtos seria como um envenenamento 

como o sentido próprio da palavra define. 

Os componentes químicos do revelador, interruptor, e fixador utilizados na 

revelação são classificados como.  

HIDROQUINONA;     CARBONATO DE SÓDIO; 

METOL;      SULFITO DE SÓDIO;  

BROMETO DE POTÁSSIO;   HIPOSSULFITO DE SÓDIO;  

SULFITO DE SÓDIO;    ALÚMEN DE POTÁSSIO;  

ÁCIDO ACÉTICO.  

 

HIDROQUINONA:  

Na revelação de radiografias é utilizada como agente revelador; responsável 

em produzir o contraste na película radiográfica. 



É uma substância resultante da biotransformação do benzeno, uma 

substância considerada extremamente tóxica ao nosso organismo e ao meio 

ambiente caso seja indiscriminadamente descartada. Pode ocasionar inúmeras 

reações adversas em nosso organismo, entre elas podemos citar: 

Câncer; 

Nefrotoxicidade; 

Acromia Perda de pigmentação da derme tipo confete; 

Perda da restauração da derme, ou seja, retarda a cicatrização da pele; 

Prejuízos ao DNA e RNA; 

Ocronose; 

Dermatites; 

Dermatomicoses; 

Pigmentação da esclera e das unhas; 

Catarata;  

Degeneração de fibras de colágeno; 

Desidratação. 

A Hidroquinona está proibida em países Europeus desde 2001. 

 

CARBONATO DE SÓDIO:  

 Na revelação de radiografias é utilizado como acelerador do processo de 

revelação; provoca uma anti preparação do filme e proporciona à solução do meio 

alcalino necessário para que os demais produtos da revelação possam agir. 

Efeitos adversos à saúde humana: é uma substância que promove uma ação 

irritante para o nariz, garganta, pulmão, pele e membranas mucosas. Sintomas 

incluem: tosse, espirro e dificuldade de respiração, poeiras ou névoas. 

Inflamabilidade: Produto não queima. Azul – Perigo para saúde  

Produto perigoso. 

FIE - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ: 

Em conformidade com NBR 14725:2012 – O Produto: CARBONATO DE 

SÓDIO MONOHIDRATADO FISPQ nº: 025 Revisões 09 Data: 10/09/2012 Página - 2 

- de 13 Elaborado por: Carolina Magela Aprovado por: Igor Machoshvili: 

Irritantes para as membranas nasais. Soluções concentradas podem produzir 



necrose local. Evidências em animais sugerem que a substância na forma de 

material particulado e soluções concentradas causa moderada a severa irritação nos 

olhos podendo causar opacidade da córnea. Ingestão de grandes quantidades pode 

produzir irritação da boca, garganta e estômago, provocando vômitos 

e diarreia, sede intensa, dor abdominal, colapso circulatório e óbito dependendo 

quantidade do sal ingerido. A via oral não é uma via típica de exposição ocupacional. 

METOL: 

Na revelação de radiografias é utilizado como agente revelador; produz o 

detalhamento no processo da revelação. 

Este importante componente revelador inicia uma redução com muita 

facilidade, e revela todas as características do elemento expostos. Uma vez que 

esta redução começou, este processo segue de uma forma muito mais lenta. Sendo 

suscetível a um aumento de concentração de brometo em sua composição do 

liquido revelador, o metol fica muito gasto com o seu uso. Ao contrário, na ausência 

do revelador, ele promove um esbranquiça mento. O velamento, que se 

torna responsável também pelo detalhamento na imagem e também por terem muito 

pouca influência do calor. Os químicos reveladores utilizam as substâncias Metol e 

hidroquinona em sua composição, produzem uma densidade radiográfica maior que 

a somatória das suas densidades obtidas com o uso individual de cada composto 

químico. Esta somatória de produtos chamam-se superaditividade e não 

é presente nas combinações de solventes da revelação. 

Efeitos adversos em Humanos : 

Câncer. 

Nefrotoxicidade.  

Acromia 

Diminuição da capacidade de cicatrização da pele. 

Danos ao DNA e RNA  

Dermatites. 

Pigmentação da esclera e unhas. 

Catarata. 

Desidratação. 

 



 

 

COMPONENTES DOS INTERRUPTORES E SUA AÇÃO INDIVIDUAL 

 

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL: 

 Interrompe a ação da revelação; porém detém rapidamente e por igual o 

processo da revelação. Auxiliando na eliminação das estrias e aumentando a vida 

útil do fixador, que poderá ser utilizado muitas outras vezes. 

Esta ação tem como finalidade igualar a coloração da revelação radiográfica 

evitando assim manchas e disparidades radiopacas ou radio transparentes em 

películas radiográficas. 

Sua ação interruptora do processo de revelação tem como principal função a 

equivalência das tonalidades presentes no processo de revelação. 

HIPOSSULFITO DE SÓDIO: 

É o produto dos reveladores também muito utilizados. Este elemento se 

agrega com íons de prata que são hidrossolúveis. A substância clareadora não 

produz em curto prazo, qualquer tipo de efeito, sobre os grãos de prata 

diminuídos pelo revelador. Porém, com o excesso de tempo em que a 

radiografia permanece mergulhada no fixador, gradativamente vai perdendo a 

definição da imagem a medida que então os grãos de prata metálicos vão sendo 

gradativamente dissolvidos pelo ácido acético contido no fixador. 

SULFITO DE SÓDIO: 

Agente que atua como preservador; ou seja, evita a decomposição do fixador 

e ajuda no clareamento da película radiográfica. 

Está classificado como solvente da prata e também com muita utilização na 

revelação de filmes radiográficos. Este elemento forma complexos com os íons de 

prata que são de características hidrossolúveis. Este agente clareador não exerce 

qualquer efeito em um menor lapso temporal sobre os grãos de prata 



que seriam reduzidos pelo revelador. Todavia, com o tempo da radiografia 

mergulhada no fixador, gradualmente a imagem vai perdendo a densidade, a medida 

que então os grãos de prata vão sendo gradativamente anulados pelo então ácido 

acético contido no fixador. 

ALÚMEN DE POTÁSSIO: 

O químico mais comumente utilizado. Importante substância e agente 

endurecedor; faz com que se anule a possibilidade da gelatina amolecer ou se 

desfazer durante a lavagem ou durante a secagem por meio de ar previamente 

aquecido. 

Este produto revelador é agregado aos fixadores com a finalidade de tornar a 

gelatina da emulsão radiográfica ainda muito mais resistente às mecânicas da 

manipulação da radiografia e este endurecimento reduz o tempo de secagem que 

neste caso se torna muito mais curto. A acidez do fixador destaca a sua propriedade 

principal, que é a de endurecer a gelatina contida no filme, tornando o filme cada vez 

mais resistente ao tempo e a temperatura ambiente, passando assim a ter maior 

durabilidade. 

ÁCIDO ACÉTICO: 

Nos meios de revelação é o agente acidificador; aquele que tem por finalidade 

neutralizar toda e qualquer fração alcalina do revelador que seja eventualmente 

transportada e ajuda todos os outros componentes a agirem de acordo com 

as funções a que foram determinados. 

CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 

Os serviços de saúde utilizam um sistema de gerenciamento onde seu 

principal objetivo é a redução dos riscos de acidentes ambientais e ou, a redução de 

riscos de possíveis acidentes ambientais causados por resíduos tóxicos e seus 

componentes. 

Profissionais da área da radiologia tem se esforçado em muito para a redução 

dos riscos do descarte inadequado de soluções processadoras (seladores e 

reveladores principalmente). Esta preocupação vem aumentando gradativamente 

durante o decorrer do período em que a radiologia está ocupando um papel mais 



atuante no diagnóstico, prevenção e tratamento de patologias diversas, auxiliando 

em muito a medicina e apoiando a área médica a melhorar e agilizar os diagnósticos 

médicos. 

De acordo com a literatura e a legislação vigente no país os agentes de 

revelação não  são considerados biodegradáveis, portanto  a única opção para a 

otimização ambiental consiste no tratamento dos efluentes. 

Conforme descreve o artigo 21 da Resolução nº 358/05 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama), os resíduos do grupo B, com características de 

periculosidade, como é o caso dos efluentes radiográficos, quando não forem 

submetidos a processos de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser 

submetidos a tratamento e disposição final específico. 

A disciplina da radiologia está trabalhando de forma consciente e constante 

para a realização correta do armazenamento e descarte consciente destes 

materiais, mas como dito e referido anteriormente o mais indicado está na 

transformação destas técnicas de revelação para outras mais atualizadas e seguras. 

PROTEÇÃO E RESPONSABILIDADE 

A norma regulamentadora  - NR nº 32 é a que cuida da saúde dos 

profissionais da área de saúde, e tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores. 

Para fins de aplicação,  a NR32 estabelece regras e diretrizes onde os 

profissionais de radiologia são responsáveis e estão completamente habilitados para 

acompanhar e desenvolver com total segurança os descartes de forma responsável 

e segura dos rejeitos tóxicos e ionizantes das praticas radiológicas. 

Por tratar-se de tema recorrente em todos os itens da NR 32 considera-se 

fundamental chamar a atenção para a obrigatoriedade de capacitação profissional 

dos trabalhadores quanto aos riscos ocupacionais e as medidas de proteção, 

prevenção e profilaxia recomendadas em matéria de saúde. 

Complementando assim podemos concluir que as normas regulamentadoras 

capacitam os profissionais da radiologia para responder pronta e eficazmente a toda 

e qualquer solicitação de proteção radiológica, assim como toda e qualquer situação 

de descarte responsável  manipulação de materiais radioativos. 

 



 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 O que se espera deste trabalho é que o seu conteúdo seja de vital 

importância para que algumas pessoas tenham o bom senso de abandonar técnicas 

de revelação de filmes radiográficos pela utilização de reveladores digitais com 

impressão em papel de fotográfico de excelente resolução e com definições de 

altíssima qualidade melhorando assim a excelência dos diagnósticos e trazendo 

muitos benefícios á saúde do homem e principalmente ao meio ambiente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Uma pequena introdução pelas técnicas de revelação de filmes radiográficos, 

uma descrição dos químicos utilizados na sua revelação, uma listagem dos produtos 

e dos químicos com seu componentes  e principalmente os malefícios que estes 

químicos causam no meio ambiente, formam uma pequena, mas importante ideia de 

que todo o processo de revelação dos filmes radiográficos são de fato uma realidade 

ultrapassada e obsoleta que jamais em hipótese alguma, teria que ter continuidade a 

sua utilização.  

Conclui-se neste trabalho que a radiografia digital é a opção mais segura e 

viável quando comparada à radiografia convencional; importante para a 

sustentabilidade, contribuindo para o meio ambiente, quando comparada às 

convencionais; facilita a comunicação e visualização da imagem de maneira 

multiprofissional; proporciona diagnósticos fidedignos de todas as condições 

exigidas, permitindo ao profissional, realizar procedimentos com alto índice de 

sucesso. 
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