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RESUMO 

 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica recomenda a dose efetiva como 

relacionamento do risco de exposição humana aos limites de doses de corpo inteiro, 

sendo uma medida de proteção para o público e indivíduos ocupacionalmente expostos 

(IOE). Na rotina dos IOE onde há proximidade às fontes radioativas faz-se uso de 

avental de chumbo, ao qual gera heterogeneidade de exposição. Sabe-se que o uso de um 

único dosímetro estima a dose efetiva equivocadamente. No Brasil, a dose efetiva é 

estimada por uso do dosímetro na região do tórax, sobre o avental, aplicando o fator de 

correção de 1/10, voltado apenas para área de radiodiagnósticos. Portanto, objetivou-se o 

fator de correção por monitoração individual externa da rotina dos IOE no Serviço de 

Medicina Nuclear-Hospital das Clínicas/UFPE. O método teve como base mensurar 

doses sob e sobre o avental, em etapas de monitorações de rotina dos IOE 

periodicamente, e exposições experimentais aos radionuclídeos 
99m

Tc
 
e 

131
I. Após cada 

mês, nas monitorações de rotina, obteve-se a leitura dos dosímetros e fator de correção 

calculado na razão dose sob o avental/dose sobre o avental. Obtiveram-se na rotina os 

fatores de médias 0,88±0,13 (
99m

Tc) e 0,98±0,08 (
131

I) (Ambos: 0,91±0,12). 

Experimentalmente as médias foram de 0,81 (
99m

Tc) e 0,99 (
131

I). Dessa forma, sugere-se 

o fator 0,91±0,12, porém, se fazem necessárias análises mais abrangentes em 

procedimentos com outros radionuclídeos e em rotinas adicionais de exposição aos IOE, 

pois, o fator de correção demonstrou-se variável aos radionuclídeos. 

 

 

Palavras-chave: Medicina Nuclear, Monitoração Individual Externa, Fator de correção. 
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ADVISER: Luiz Antônio Pereira dos Santos 
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ABSTRACT 

 

The International Commission on Radiological Protection recommends the effective 

dose as risk relationship of human exposure to the limit of doses of total body, as being a 

measure of protection for the public and occupationally exposed staff (OES). In the 

OES’s proximity routine to radioactive sources, makes use of lead apron, which generate 

to heterogeneity exposure. It knows that the use of a single dosimeter estimates the 

effective dose mistakenly. In Brazil, the effective dose is estimated by use of the 

dosimeter in the chest region, over the apron, applying the correction factor of 1/10, only 

for the area of radiodiagnostic. Therefore, it aimed the correction factor for external 

individual monitoring of OES routine in the Nuclear Medicine Department – Hospital 

das Clínicas/UFPE. The method consisted in measuring doses underneath and over the 

apron, in stages of OES’ monitoring routine periodically, and laboratorial exposures to 

the radionuclides 
99m

Tc
 
e 

131
I. After each month, in routine monitoring, it was obtained 

the reading of the dosimeters and the correction factor calculated by underneath the 

apron dose/ over the apron dose. In the routine, it was obtained the factors of average 

0,88±0,13 (
99m

Tc) and 0,98±0,08 (
131

I) (both: 0,91±0,12). In the lab, the averages were 

0,81 (
99m

Tc) and 0,99 (I
131

). Thereby, it’s suggested the factor 0,91±0,12, but more 

embracing analyses in processes with others radionuclides and in additional routines of 

exposure to the OES are necessary, because the correction factor demonstrated to be 

variable to the radionuclides. 

 

 

Key words: Nuclear Medicine, External Individual Monitoring, Correction Factor. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (CIPR) sugere as doses 

equivalentes e efetivas como medidas de proteção para o público e para indivíduos 

ocupacionalmente expostos (IOE), visando facilitar a comparação dos riscos das exposições 

humanas às radiações ionizantes por limites de doses e restrições. Estas medidas fornecem um 

método adicional nas contribuições a respeito de doses recebidas, riscos às fontes externas, 

radionuclídeos incorporados ao corpo e a limitação de efeitos estocásticos, como o câncer e 

efeitos hereditários (ICRP nº60, 1990). 

O modo operacional de se avaliar a dose absorvida por uma pessoa exposta à radiação 

externa X ou gama é constituída pela determinação da exposição de corpo inteiro que remete 

a dose efetiva. Porém, na prática, a medição da dose de corpo inteiro não pode ser medida, 

pois as exposições são parciais na maioria das situações encontradas na radiologia e, em todo 

caso, muito heterogêneas (WAMBERSIE, 1993). As medições que visam um controle de 

dose são feitas por uso regular de monitores individuais colocados na superfície do corpo, 

sendo os métodos mais empregados, a dosimetria fotográfica e termoluminescente 

(ANTÔNIO FILHO, 1982). 

Nas áreas médicas que fazem uso da radiação ionizante e ocasionam exposições 

ocupacionais (radiodiagnósticos, medicina nuclear, radiologia intervencionista, radioterapia, 

entre outras), o avental de chumbo é um representante principal dentre os equipamentos de 

proteção individual (CHRISTODOULOU, 2003; MCCAFFREY, 2007). 

Porém, do ponto de vista das monitorações individuais, o uso do avental resulta numa 

heterogeneidade de exposição ainda maior. O uso de um único dosímetro associado ao 

posicionamento do mesmo na região torácica, conhecida como de maior exposição 

(extremidades a parte), não permitem estimar corretamente a dose efetiva recebida pelo 

trabalhador. Um único dosímetro usado na região torácica sob o avental leva a um valor 

subestimado da dose efetiva recebida pelo trabalhador, e o uso sobre o avental superestima 

altamente a dose efetiva, o que representa o risco de ultrapassar os limites de dose. Além da 

incapacidade de os profissionais de radioproteção demonstrar se o avental atenua de forma 

útil as exposições ao trabalhador (WAMBERSIE, 1993). 

A maioria dos estabelecimentos fornecem monitores individuais para os trabalhadores 

ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes X e γ, porém, os trabalhadores não são 
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instruídos corretamente sobre as suas formas de utilização (CUNHA, 1992). Verifica-se, 

também, que em alguns casos os trabalhadores desconhecem a importância do uso dos 

monitores individuais e os limites de doses mensais recomendados. Além de não utilizarem 

em posicionamentos corretos como estipulado na legislação nacional (OLIVEIRA, 2003). 

A legislação normativa brasileira, publicada pela PORTARIA ANVISA nº 453 de 

1998, no que diz respeito à estimativa da dose efetiva dos IOE estabelece que o dosímetro 

individual deva ser posicionado na região mais exposta do corpo, o tórax. O posicionamento 

do dosímetro devendo ser sobre o avental de chumbo e, em seguida, aplica-se um fator de 

correção de 1/10 da dose encontrada (MS, 1998). 

Este fator visa colaborar no equilíbrio prático da estimativa de dose efetiva para 

valores obtidos em monitorações individuais, que normalmente fazem uso de apenas um 

dosímetro. Porém, esta regulamentação está direcionada apenas para a área de 

radiodiagnósticos (Raios X convencionais e odontológicos) (MS, 1998). Além do fator de 

correção não ser detalhado ao como se chegou ao valor de 10. 

Todavia, percebe-se que a estimativa de dose efetiva para IOE, em outras áreas 

médicas, deve ser conveniente com o conhecimento das exposições às radiações de rotina 

desses trabalhadores. Sabe-se que em monitorações de extremidades e de corpo inteiro os IOE 

da MN apresentam as maiores médias de dose anuais médias (MAURICIO, 2010). Então, 

foca-se nas monitorações de corpo inteiro (dosímetros usados no tórax) para o planejamento 

de estimativa da dose efetiva semelhante aos princípios feitos para a portaria nº453 visando 

obter um valor não super ou subestimado (WAMBERSIE, 1993; MARTIN, 2012).  

Dessa forma, o estudo em questão sugere o relacionamento de valores de doses 

obtidos com dosímetros sob e sobre o avental, por meio de monitoração individual externa 

com dosimetria fotográfica. As monitorações realizadas dessa forma devido ao fator de 

correção levar em consideração questões como superestimações e subestimações de dose. E 

assim, realizar a razão entre essas doses, visando obter o fator de correção que auxiliará no 

conhecimento das exposições aos IOE associado a aspectos de atenuação das radiações 

incidentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Medicina Nuclear 

A Medicina Nuclear (MN) é uma especialidade médica que faz uso de fontes abertas 

de radionuclídeos que são conjugados com estruturas moleculares (ou fármacos) de afinidades 

específicas a alguns tecidos ou órgãos. A união dá origem ao radiofármaco que é administrado 

aos pacientes em aplicações diagnósticas e terapêuticas. Muitos hospitais e clínicas com 

serviços de medicina nuclear dependem do ininterrupto suprimento de radionuclídeos para 

funcionamento. O fornecimento confiável com alta qualidade diretamente aos centros de 

medicina nuclear é de fundamental importância para que a rotina seja aplicável. (OLIVEIRA, 

2006). 

2.1.1 Radionuclídeos da Medicina Nuclear: 

Os radionuclídeos são geralmente disponíveis nas seguintes formas de produção: 

- Reatores nucleares: Os radionuclídeos que decaem por emissão de partículas β- são 

geralmente produzidos em reator, por fissão do 
235

U ou por reações de captura de nêutrons (n, 

γ ou n, p) numa amostra alvo apropriada (Ex: 
131

I, 
32

P, 
67

Cu, 
177

Lu, 
89

Sr, 
186

Re, 
153

Sm, 
99

Mo) 

(SAHA, 1998); 

- Aceleradores de partículas ou cíclotrons: Os radionuclídeos que decaem por captura 

eletrônica ou emissão de partículas β+ (Ex: 
123

I, 
67

Ga, 
111

In, 
201

Tl, 
11

C, 
13

N, 
15

O, 
18

F, 
124

I, 

211
At, 

64
Cu) são produzidos em cíclotrons. A produção se dá por meio de reações, partículas 

de elevada energia interagem com núcleos estáveis de alvos apropriados, originando produtos 

deficientes em prótons. Neste processo, as partículas que interagem com as amostras alvo 

podem ser prótons, dêuterons, partículas α ou 
3
He (SAHA, 1998); 

- Sistema gerador de radionuclídeo: Equipamento que contém um radionuclídeo “pai” 

de tempo de vida mais longa e produz continuamente um descendente de tempo de vida mais 

curta (Ex: 
99m

Tc, 
68

Ga, 
90

Y, 
188

Re, 
212

Bi, 
213

Bi), podendo ser separado facilmente do sistema 

para fornecimento ao paciente (UNSCEAR, 2008). 

Os técnicos ou indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) da medicina nuclear 

trabalham diariamente no manuseio dos radionuclídeos, portanto, recebem uma quantidade de 

dose de radiação. As doses de radiação ao IOE dependem, entre outros fatores, do 

radionuclídeo e da atividade usada (FORSA, 2012). 
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De acordo com os radionuclídeos utilizados, podemos diferir a medicina nuclear por 

suas técnicas de imagens. O uso dos radionuclídeos emissores β- (beta) e γ (gama) 

correspondem a tomografia por emissão de fóton único (SPECT) e os emissores de β+ 

(pósitron), correspondem a tomografia por emissão de pósitrons (PET) (OLIVEIRA, 2006). 

Desde a introdução da MN em aplicações clínicas, as técnicas de tomografia por 

emissão, SPECT e PET, vêm suprindo a comunidade médica com informações biológicas. 

Entretanto, devido à meia-vida física extremamente curta dos emissores de pósitron viáveis e 

ao alto custo de implantação e execução, só nos anos 1990 a tecnologia PET se fixou 

definitivamente, mesmo nos países desenvolvidos. A SPECT, por outro lado, foi absorvida de 

imediato, e muitos radionuclídeos ou procedimentos foram e continuam sendo desenvolvidos 

(ROBILOTTA, 2006). 

2.1.1.1 Tecnécio - 99m (
99m

Tc) 

O mais popular dos radionuclídeos para SPECT é o 
99m

Tc, sendo utilizado em mais de 

80% dos procedimentos (WARREN-FORWARD, 2007). Pode estar prontamente disponível, 

de forma conveniente por meio do gerador de 
99m

Tc de coluna cromatográfica (IPEN – TEC) 

(Figura 1), a custo reduzido, meia-vida física de apenas 6 horas e com emissão energética 

predominante no seu processo de decaimento de 140 keV, com cerca de 90% de abundância 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). 

Figura 1: Gerador de 
99m

Tc de coluna cromatográfica (IPEN-TEC). 

 

Fonte: CNEN, 2012. 
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O gerador está esquematizado na figura 2 e seu funcionamento representa um sistema 

fechado composto por uma coluna cromatográfica de óxido de alumínio (Al2O3), na qual o 

99
Mo é depositado em uma atividade conhecida. Este se desintegra na coluna e origina o 

99m
Tc. Utiliza-se de um frasco contendo uma solução salina estéril (solução NaCl 0,9%) 

(frasco à esquerda), fazendo passar através da coluna, coleta-se no frasco de coleta (frasco à 

direita) o líquido eluente que terá somente o tecnécio-99m na forma do pertecnetato de sódio 

(Na
+
TcO4

 -
), enquanto que o 

99
Mo permanece adsorvido à coluna de alumina (SAHA, 1998). 

Figura 2 - Esquema do Gerador de 
99

Mo-
99m

Tc. 

 

Fonte - Próprio Autor 

Os radiofármacos de tecnécio são preparados pela adição de pertecnetato de sódio a 

um “kit” liofilizado, ou fármaco, que contém os componentes necessários para preparar o 

composto radioativo após a homogenização e aliquotado para administração e produzir a 

biodistribuição (Figura 3). Citam-se como exemplos os fármacos, metileno difosfonato 

(MDP) para cintilografia óssea, ácido dimercaptosuccinico (DMSA) na cintilografia renal, 

entre outros, como mostrado na Figura 4 (CNEN, 2012). 
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Figura 3 - Procedimentos de marcação de fármaco ao radionuclídeo 
99m

Tc. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 4 - Aplicações diagnósticas dos procedimentos por fármacos associados ao 
99m

Tc. 

 

Fonte: CNEN, 2012. 

Além do 
99m

Tc, a grande classe geral de radionuclídeos usados para SPECT são os 

componentes radioiodados – traçadores marcados com 
131

I e outros isótopos do iodo 

(UNSCEAR, 2008). 
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2.1.1.2 Iodo – 131 (
131

I) 

O 
131

I é emissor de partículas β- de 6 energias diferentes e da radiação γ com 19 

energias diferentes, entretanto, a radiação gama mais abundante é a de 364 keV com 81% das 

transições (THRALL, 2003).  

Os procedimentos com 
131

I é um dos exemplos de preparações radiofarmacêuticas 

prontas para uso, ao qual é fornecido ao serviço de medicina nuclear na sua forma final, 

prontos a usar ou exigindo apenas operações simples de diluição ou reconstituição, para 

preparação de doses individuais de acordo com uma prescrição médica estabelecida 

(OLIVEIRA, 2006). Portanto, o serviço deve realizar avaliação inicial, onde é feita a 

entrevista do paciente pelo médico (anamnese, exame físico, análise de dosagens 

hematológicas, sorológicas e etc.). Assim, iniciam-se fases diagnósticas (Atividades 

administradas para captação, cintilografia tireoidiana ou rastreamento de corpo inteiro) e se 

necessário, sequenciando com a terapêutica (Doses terapêuticas ou ablativas) (PT SAS nº 466, 

2007). 

A preparação de cada radiofármaco deve realizar-se seguindo criteriosamente as 

instruções fornecidas pelo produtor: atividade a utilizar, condições de marcação, precauções 

especiais. Deve, ainda, proceder-se à determinação da pureza radioquímica após a preparação 

do radiofármaco. E assim, propiciarão métodos que reúnem uma série de características para 

assegurar que as doses de radiação ao paciente sejam as mínimas possíveis e o resultado 

obtido seja o esperado (OLIVEIRA, 2006). 

Além das exposições dos IOE em manipulações para procedimentos com contato 

próximo às fontes radioativas, estudos indicam as mais altas contribuições de doses aos IOE 

dentro de serviços de medicina nuclear devido ao contato com pacientes. Foram identificados 

três momentos principais: Suporte a pacientes incapacitados em posicionamentos das mesas 

de imagens, administração de radiofármacos sem a blindagem de seringa e em processos de 

aquisição de imagens (FORSA, 2012). 
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2.2 Aquisição de Imagens SPECT 

As imagens de SPECT são obtidas utilizando-se gama câmara, associadas a 

computadores que fazem a aquisição e o processamento dos dados, bem como associado um 

sistema que permite visualizar e registrar as imagens. 

Equipamentos SPECT normalmente têm uma (Figura 5a) ou duas (Figura 5b) 

cabeças, sendo que a maioria das câmaras comerciais hoje em dia contém mais que uma 

cabeça. Sistemas de cabeça dupla são os mais comuns (estes permitem simultaneamente a 

aquisição de informações de posições anatômicas diferentes de uma pessoa, tipicamente 

anterior e posterior, bem como aquisição rápida de informações tomográficas no SPECT), 

mas alguns sistemas de cabeça tripla (Figura 5c) também são usados (THRALL, 2003).  

Figura 5 - Equipamentos SPECT de uma (a), duas (b) e três (c) cabeças utilizados na MN. 

 

Fonte (Adaptado de): (a, b) <http://www.ovissolutions.com/solutions-Single-and-Dual-Head.php>, acesso em: 

05.06.2012 / 09:49:00; (c) <http://1.bp.blogspot.com/_Lyp00-BC8Rc/SA_r8v_BOiI/AAAAAAAAAFA/Ak-

rhvw7e8c/s320/Gamma3.jpg>, acesso em: 05.06.2012 / 10:12:00. 

A câmara de medicina nuclear pode ser usada em diferentes modos para aquisição de 

informações, como: 

- Imagens estáticas: Pode ser obtida por simples posicionamento da gama-câmara 

próximo à região do paciente a ser fotografada permitindo localizá-la durante a aquisição de 

informação. Além disso, a câmara pode ser usada para obter imagens do corpo inteiro de 

pessoas para imagem óssea, estudos quantitativos e com outros propósitos. Múltiplas imagens 

estáticas de partes do corpo podem também ser reconstruídas para criar imagens do corpo 

inteiro (THRALL, 2003). 

- Estudos de imagens dinâmicas: Podem ser executados quando a gama-câmera é 

posicionada sobre o órgão a ser fotografado e imagens são adquiridas antes e depois da 

http://www.ovissolutions.com/solutions-Single-and-Dual-Head.php
http://1.bp.blogspot.com/_Lyp00-BC8Rc/SA_r8v_BOiI/AAAAAAAAAFA/Ak-rhvw7e8c/s320/Gamma3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Lyp00-BC8Rc/SA_r8v_BOiI/AAAAAAAAAFA/Ak-rhvw7e8c/s320/Gamma3.jpg
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injeção do radiofármaco. Por exemplo, no renograma, a qual para avaliar a função do rim, um 

radiofármaco que é preferencialmente absorvido pelo rim é administrado ao paciente, 

intravenosamente. O movimento do radiofármaco pelo corpo, sua acumulação dentro do rim e 

sua subsequente excreção são fotografadas. A função dos rins é avaliada na medida do tempo 

que leva para o radiofármaco alcançar o pico de concentração e quanto ele leva para esta 

atividade ser limpa do corpo. Muitos estudos dinâmicos de função cardiológica são também 

rotineiramente executados (THRALL, 2003). 

- Informações tomográficas: Podem ser executadas num processo onde a gama câmara 

é rotacionada. Informações são colhidas de muitos ângulos diferentes, com a informação 

coletada subsequentemente analisada para desenvolver imagens tridimensionais da 

distribuição do radionuclídeo no paciente (THRALL, 2003). 

Portanto, pode-se identificar que a aplicabilidade, vantagens e inovações na MN são 

bastante variáveis e favoráveis, porém, é necessário levar em consideração os riscos de 

exposição aos IOE. De acordo com a United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation (UNSCEAR), em seu relatório sobre fontes e efeitos da radiação ionizante, 

publicado em 2000, exposições diagnósticas são caracterizadas por doses relativamente baixas 

para os pacientes, que, a princípio, são suficientes para prover a informação clínica desejada, 

mas podem resultar em significativas doses coletivas devido ao elevado número de exames 

realizados na medicina nuclear (ARAÚJO, 2010). 

2.2 Proteção Radiológica dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos 

2.2.1 Princípios Básicos da Radioproteção 

As normas de proteção fundamentam-se no conceito de detrimento, ou seja, no fato de 

que qualquer dose absorvida, por menor que seja, está associada à probabilidade de ocorrência 

de danos. A principal característica do efeito biológico causado pela radiação é a modificação 

morfológica e ou fisiológica da estrutura celular (AMUNDSON, 2001). 

 Os efeitos radioinduzidos podem receber denominações em função do valor da taxa de 

dose absorvida dependendo do tempo de aparecimento no órgão ou tecido atingido. Por 

exemplo, os efeitos biológicos que podem ser classificados em estocásticos e determinísticos 

(HALL, 1994). 
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 Os efeitos determinísticos podem ocorrer a partir de um valor limiar de dose, sendo 

que a gravidade desses efeitos aumenta com a dose absorvida. São exemplos dos efeitos 

determinísticos a radiodermite, catarata, infertilidade e a síndrome aguda da radiação. Por 

outro lado, a probabilidade de ocorrência do dano biológico por efeitos estocásticos é 

proporcional à dose, não existindo um limiar de dose para que ele venha a acontecer. Isto é, as 

doses abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de radioproteção podem 

induzir a sua ocorrência, a exemplo de câncer: tumores sólidos e leucemias. (JAYARAMAN 

& LAWRENCE, 1996). 

Portanto, devido aos riscos adotam-se três princípios básicos: 

 Princípio da Justificação – Qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve 

ser justificada em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido para a 

sociedade; 

 Princípio da Otimização – As exposições devem ser tão baixas quanto razoavelmente 

exequíveis (ALARA – As Low As Reasonably Achievable), levando-se em 

consideração fatores sociais e econômicos e; 

 Princípio da limitação da Dose Individual – As doses individuais de trabalhadores e 

indivíduos do público não devem exceder os limites estabelecidos pela CNEN (CNEN 

3.01, 2011). 

A limitação de dose é definida como um conjunto de grandezas dosimétricas e como 

propósito a descrição da quantidade de energia que um feixe de radiação deposita num meio 

material, com particular atenção para dose absorvida no corpo humano e os efeitos 

radioinduzidos decorrentes. Então, foram definidas as grandezas de proteção (dose efetiva e 

equivalente) em termos das quais se estabelecem os limites de dose da Tabela 1. 
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Tabela 1 – Limites de dose CNEN 

Limite de Doses Anuais
 [a] 

Grandeza Órgão IOE Indivíduo do público 

Dose efetiva Corpo Inteiro 20 mSv
 [b] 

1 mSv
 [c]

 

Dose equivalente 

Cristalino 
20 mSv

 [b]
 (Alterado pela Resolução CNEN 

114/2011) 
15 mSv 

Pele
 [d] 

500 mSv 50mSv 

Mãos e pés 500 mSv -- 

Fonte – CNEN, 2011. 

As grandezas da proteção publicadas na norma CNEN-NN-3.01 consideram a eficácia 

biológica diferente para radiações diferentes pela introdução do fator de ponderação da 

radiação, wR, e da sensibilidade à radiação dos diferentes órgãos e dos tecidos pela introdução 

de um fator de ponderação tecidual, wT (CNEN-NN-3.01, 2011). 

2.2.1.1 Dose Equivalente (HT) 

A dose equivalente, HT, é a dose absorvida num órgão ou num tecido T, multiplicado 

pelo respectivo fator de ponderação, assim: 

               (1) 

A DT,R é a média da dose absorvida num tecido ou órgão T, devido à radiação R e wR é 

o fator de ponderação da radiação do tipo R. E quando o campo de radiação é composto por 

diferentes tipos de radiação com valores diferentes de wR, a dose equivalente é dada pela 

soma dos diferentes componentes: 

                (2) 

 

 

[a] Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEN, o termo dose anual deve ser considerado como 

dose no ano calendário, isto é, no período de janeiro a dezembro de cada ano; [b] Média aritmética em 5 anos 

consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano. (Alterado pela Resolução CNEN 114/2011); [c] 

Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde 

que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos, não exceda a 1 mSv por ano; [d] Valor médio 

em 1 cm² de área, na região mais irradiada. 
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- Fatores de ponderação de radiação, wR 

O fator de ponderação de radiação, wR, foi definido de forma a refletir os efeitos 

biológicos dos diferentes tipos de radiação nos tecidos. Os valores destes fatores são 

regulados pela posição regulatória CNEN 3.01/002:2011 como exemplifica a tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 – Fator de ponderação da radiação, wR. 

TIPO E FAIXA DE ENERGIA
 

Fator de peso da radiação, wR 

Fótons, todas as energias 1 

Elétrons e muons, todas as energias
[b] 1 

Nêutrons
 [c]

, energia:                    < 10 keV 

                                           10 keV a 100keV 

                      > 100keV a 2 MeV 

                       > 2 MeV a 20 MeV 

                                     > 20 MeV 

5 

10 

20 

10 

5 

Prótons, exceto os de recuo, energia > 2 MeV 5 

Partícula α, fragmentos de fissão, núcleos pesados 20 

Fonte – CNEN, 2011 

2.2.1.2 Dose Efetiva (E) 

A dose efetiva, E, é uma soma das doses equivalentes num tecido T, multiplicada pelo 

seu respectivo fator de ponderação tecidual wT, 

E= ∑wT . HT = ∑wT . ∑wR . DT,R,     (3) 

Onde HT é a dose equivalente no tecido T e wT é o fator de ponderação do tecido T. 

A unidade de designação especial da dose equivalente e da dose efetiva é Sievert (Sv). 

Esta unidade foi adotada para recordar que se trata de uma dose “modificada”. Para fótons, 

um Sievert equivale a um joule por kilograma. 

 

 

[a] Todos os valores se relacionam à radiação incidente no corpo ou, para fontes internas, emitida pela fonte; [b] 

Excluindo elétrons Auger emitidos por radionuclídeos ligados ao DNA, para os quais se aplicam considerações 

especiais de microdosimetria; [c] Para consistência nos cálculos, pode-se usar a seguinte expressão para a 

estimativa de wR para nêutrons, em função da energia: wR = 5 + 17exp[-(ln2ε)
2
/6], onde ε é a energia em MeV. 
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- Fatores de ponderação de tecido, wT 

O fator de ponderação de tecido, wT, foi definido de forma a refletir a probabilidade de 

efeitos estocásticos resultantes da exposição nos tecidos ou órgãos diferentes. Os valores 

estabelecidos pela posição regulatória CNEN 3.01/002 (2011) de fatores de ponderação de 

tecido wT para diferentes órgãos ou tecidos, apresentam-se na referida tabela 3. 

Tabela 3 – Fator de ponderação de tecido, wT. 

Tecido ou Órgão wT
 [a] 

Gônadas 0,20 

Medula óssea (vermelha) 0,12 

Cólon 
[b] 0,12 

Pulmão 
[c] 0,12 

Estômago 0,12 

Bexiga 0,05 

Mama 0,05 

Fígado 0,05 

Esôfago 0,05 

Tireoide 0,05 

Pele 0,01 

Superfície óssea 0,01 

Restante 
[d] 0,05 

Fonte – CNEN, 2011. 

 

 

 

 

 

[a] Esses valores foram desenvolvidos para uma população de referência composta por número igual de 

indivíduos de ambos os sexos e abrange uma ampla faixa etária. Na definição de dose efetiva, esses fatores se 

aplicam a IOE e a indivíduos do público de qualquer sexo ou idade; [b] Dose calculada como média ponderada 

por massa, para intestino grosso superior e inferior: HCólon = 0,57 HIGS + 0,43 HIGI; [c] Região torácica da área 

respiratória; [d] Para fins de cálculo, o grupo de tecidos restantes é composto das glândulas supra-renais, 

cérebro, região extratorácica da área respiratória, intestino delgado, rim, músculo, pâncreas, baço, timo e útero. 

Nos casos em que um dos tecidos remanescentes mais expostos receba uma dose equivalente mais alta dentre 

todos os órgãos, deve-se aplicar um fator de peso de 0,025 a esse tecido ou órgão e um fator de 0,025 ponderado 

por massa aos demais restantes. 
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2.2.2. Regras Básicos da Radioproteção 

Visa-se a minimização da exposição dos IOE quanto as radiações externas, então 

considera-se três regras básicas da radioproteção que propostas à rotina prática dos IOE 

visando um treinamento e consequentemente aplicação da seguinte forma: 

 Distância – Atenuação da radiação, baseada na lei do inverso do quadrado da 

distância; 

 Tempo - Prevenção de acumulo de doses desnecessárias, pela redução do tempo de 

permanência na proximidade de fontes de radiação. 

 Blindagem – Atenuação da radiação, por meio de anteparos de concreto, chumbo, aço, 

etc.; (CNEN-NN-3.01, 2011). 

Normalmente as regras básicas de distância e tempo dependem muitas vezes das 

habilidades em execução da rotina para cada IOE. Portanto, os profissionais da radioproteção 

responsáveis pelos serviços de medicina nuclear baseiam-se na maioria dos casos suas ações 

na diminuição na exposição por meio da blindagem, em que se faz uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) ou coletivos (EPC) (CNEN-NN-3.05, 1996). 

2.2.2.1 Avental de chumbo 

O avental de chumbo é um dos fundamentais EPI para limitar a exposição dos 

trabalhadores. Estes eram inicialmente compostos por folhas de polímero ou elastômero 

preenchidas somente com chumbo (Pb) (MCCAFFREY, 2007), comumente conhecidos por 

avental de chumbo ou convencionais. 

Posteriormente, após experimentos com misturas de outros materiais que poderiam 

atenuar fótons com a mesma equivalência do Pb puro, iniciou-se a produção dos aventais 

chamados de aventais compostos (Composite Apron) ou “de peso leve” (Lightweight Apron). 

Esses aventais podiam ou não conter Pb em sua composição e eram conhecidos como aventais 

livres de chumbo (Lead Free ou non-lead Apron) (FONSECA, 2008). Na confecção dos 

aventais compostos, estes são sempre comparados a determinadas espessuras de chumbo puro, 

em que comumente são comparados a de 0,5 mm de chumbo. 

Sabe-se que na prática o uso do avental de chumbo propicia heterogeneidade de 

exposição ao IOE que trabalham em proximidade a fontes radioativas. Por isso o avental é 
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levado em consideração durante as monitorações por criar interferência nas estimativas de 

dose efetiva como dose de corpo inteiro (WAMBERSIE, 1993). 

Portanto, as grandezas da proteção, apesar de formarem a base para o sistema de 

limitação de dose, não são diretamente mensuráveis. E para ultrapassar este problema definiu-

se um conjunto de grandezas, denominadas Grandezas Operacionais, com obejtivo de 

estimatimar grandezas de proteção (CNEN 3.01/002, 2011). 

Na avaliação prática da dose efetiva usa-se grandezas operacionais, onde é necessário 

avaliar a dose externa e a interna, sendo o limite de dose estabelecido com o objetivo de 

limitar a dose efetiva total: 

E = Eext +Eint.     (4) 

A exposição à radiação externa reporta-se à irradiação onde a fonte se encontra no 

exterior do indivíduo, enquanto que a exposição à radiação interna refere-se à irradiação onde 

a fonte foi incorporada pelo indivíduo, por meio da inalação, ingestão e/ou absorção pela pele. 

Porém, na ausência da componente da radiação interna, a dose efetiva é estimada apenas pelas 

componentes externas (CNEN-3.01/002, 2011). 

2.2.3 Dose Individual (HX): 

A Norma CNEN-NN-3.01 recomenda para fótons, provisoriamente, a utilização da 

grandeza “dose individual” Hx, definida para monitoração individual externa como o valor 

determinado pelo dosímetro individual (CNEN-3.01/002, 2011).  

Sabe-se também que a dose individual (HX) em monitorações estima a dose efetiva 

levando em consideração algoritmos de posicionamento para o dosímetro, com o uso de 

acordo com áreas de maior exposição. Em alguns destes casos, na rotina dos IOE da 

radiologia intervencionista, usa-se mais de um dosímetro em posicionamentos diferentes do 

corpo aliados ao uso de cálculos complexos para associar as doses encontradas, onde se 

inserem fatores de correção para estimar a dose de corpo inteiro (PADOVANI, 2001). 

No Brasil esse tipo de adequação apenas ocorre para áreas de radiodiagnóstico (Raio -

X convencional e Odontológico). A publicação da Portaria ANVISA Nº 453 de 1998, 

estabeleceu que a dose efetiva seria determinada com o uso de um dosímetro posicionado na 
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região mais exposta do corpo, que é a região do tórax, posicionado sobre o avental de chumbo 

e, em seguida aplicando-se um fator de correção de 1/10 da dose encontrada (MS, 1998). 

No entanto, destacam-se as exposições dos IOE na MN por apresentarem as maiores 

doses anuais médias por monitorações do corpo inteiro para as exposições de áreas médicas, 

juntamente com a radiologia intervencionista. Porém, as doses individuais encontradas na 

monitoração não apresentam regulações de cálculos estimativos de dose efetiva associada a 

um fator de correção. Dessa forma deixa de visar a interpretação da dose de corpo inteiro 

corespondentes à exposição de rotina desses trabalhadores (MAURÍCIO, 2010). 

Portanto, o HX pode ser obtido nas monitorações para confirmação e obtenção das 

exposições externas ao trabalhador que recebe exposição ocupacional sujeita a controle. Este 

controle é chamado de monitoração individual externa que é realizada de forma sempre 

adequada, apropriada e factível (CNEN-NN-3.01, 2011).  

2.2.4 Monitoração Individual Externa 

A monitoração individual externa avalia o controle das exposições às radiações 

ionizantes e deve ser obtido de forma eficaz. São realizadas medições de grandezas e de 

parâmetros para fins de controle ou de avaliação da exposição à radiação, incluindo a 

interpretação dos resultados, conforme as diretrizes de radioproteção constantes da norma 

CNEN-NN-3.01. 

Tratando-se de monitorações individuais ocupacionais a CNEN estabelece 

obrigatoriedade a suas atuações com uso dos monitores em áreas classificadas em 

supervisionadas e controladas: 

- Área controlada é classificada assim quando for necessária a adoção de medidas 

específicas de proteção e segurança para garantir que as exposições ocupacionais normais 

estejam em conformidade com os requisitos de otimização e limitação de dose, bem como 

prevenir ou reduzir a magnitude das exposições potenciais. Devendo estar sinalizadas com o 

símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhando um texto descrevendo o tipo de 

material, equipamento ou uso relacionado à radiação ionizante (CNEN-NN-3.01, 2011). 

- Área supervisionada é classificada assim quando, embora não requeira a adoção de 

medidas específicas de proteção e segurança, devem ser feitas reavaliações regulares das 

condições de exposições ocupacionais, com o objetivo de determinar se a classificação 
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continua adequada. Devendo ser indicadas como tal, em seus acessos (CNEN-NN-3.01, 

2011). 

Os tipos de monitores individuais disponíveis são os sinalizadores sonoros e os 

monitores de leitura direta e indireta. Porém o que se adéqua a monitoração de rotina dos IOE 

é o de leitura indireta, já que a rotina é feita numa duração maior em tempo de exposição e os 

outros não podem realizar uma informação acumulada da dose por tempo necessário. 

2.2.4.1 Dosimetros de leitura indireta 

Os monitores de leitura indireta são utilizados para avaliar doses de radiação recebidas 

pelos profissionais, por um período médio de trinta dias sendo pessoal e intransferível. 

(FREITAS, 2011). Ao final de cada mês, esses dosímetros individuais são analisados por 

serviços de monitoração individuais autorizados pela CNEN (CNEN-3.01, 2011). 

No Brasil há a permissão legal de utilizar as dosimetrias fotográficas e 

termoluminescentes. Na monitoração individual de rotina é usada a dosimetria fotográfica 

destinada à monitoração de corpo inteiro e a dosimetria termoluminescente é empregada para 

diversas partes do corpo podendo ser usada para monitoração em extremidades (CNEN-NN-

3.01, 2011). 

Neste contexto, dentre os equipamentos de monitoração indireta, optamos pelos já 

conhecidos dos profissionais, os dosímetros fotográficos, em que também se baseiam as 

monitorações mensais do SMN-HC/UFPE, junto ao Laboratório de Proteção Radiológica - 

DEN/UFPE. 

2.2.4.1.1 Dosimétria fotográfica na monitoração individual 

Existe uma relação complexa entre as fontes de radiação localizadas no ambiente de 

trabalho e as doses nos órgãos ou tecido das pessoas expostas ou do corpo inteiro. O uso da 

dosimetria fotográfica por meio de dosímetros utilizados como monitores pessoais devem ser 

capazes de estimar com razoável precisão (± 30%) a dose total absorvida na superfície do 

corpo para a exposição X e γ (ANTONIO FILHO, 1982). 

A obtenção da dose de radiação incidente nos filmes é feita com leitura medida por 

meio de níveis de enegrecimento do filme após a exposição à radiação, devido a 

transformação da prata iônica em prata metálica. Dessa forma obtêm as densidade óticas do 
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filme exposto à radiação, então, realiza-se a razão das densidades óticas provenientes das 

interações com os filtros metálicos no porta dosímetro, usado devido à dependência energética 

do filme fotográfico. Assim, é encontrada a energia da radiação incidente e posteriormente as 

doses são obtidas por meio de curvas de calibração adequadas a exposição (ANTONIO 

FILHO, 1982). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Desenho do estudo 

Este trabalho foi realizado no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas – 

Universidade Federal de Pernambuco (SMN-HC/UFPE) com o objetivo de determinar os 

fatores de correção de dose efetiva por monitorações individuais com uso dos dosímetros 

fotográficos sob e sobre blindagem de chumbo. Foram realizadas as monitorações dos 

Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE) que realizavam os procedimentos de rotina 

com enfoque aos radionuclídeos mais utilizados para as técnicas de tomografia de emissão de 

fóton único (SPECT), 
99m

Tc e 
131

I. 

Acrescentaram-se também fases experimentais de exposições a esses radionuclídeos, 

baseadas em parâmetros equiparáveis às condições à que os IOE são normalmente 

submetidos. 

3.2 Monitorações Individuais de rotina: 

 

As monitorações dos IOE incluídos nesse estudo foram realizadas durante o período de 

cinco meses, com troca mensal dos dosímetros e realização de leitura dos filmes. Os 

monitores fotográficos utilizados estão especificados abaixo e seus componentes segmentados  

e mostrados na figura 6: 

 Filme dosimétrico (Fabricante: Agfe-Gevaert); 

 Dimensões: 3 x 4 cm; 

 Porta dosímetro (ou ‘badges’) feitos de plástico, com partes das áreas sensíveis 

cobertas por filtros metálicos (Chumbo 0,8, Cobre 0,1 mm e Cobre 0,5 mm) e; 

 Protetor de umidade de polietileno. 

Figura 6 - Componentes do dosímetro: - (a) e (b) Porta Dosimetro aberto; (c)- Filtros, Cu 0.1, Cu 0.5 e Pb 0.8 

mm; (d) - Películas fotográficas. 

 

Fonte - Próprio Autor 
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Determinamos o posicionamento dos dosímetros, que ficavam na altura do tórax e 

posicionados sob e sobre o avental de chumbo (espessura equivalente de 0,5 mm) (Figura 7), 

dentro de crachás de duplos cordões. 

Figura 7 - Avental de chumbo (Equivalente de chumbo de 0,5 mm); 

 

Fonte - Próprio Autor 

Para os diferentes radionuclídeos foram utilizados crachás com diferentes cores. Na 

monitoração da rotina do 
99m

Tc foram utilizadas as cores azul e vermelha, e para a rotina do 

131
I, as cores verde e amarela, identificados como sob e sobre respectivamente em ambas as 

rotinas (Figura 8). 

Figura 8 - Crachás com distinção de cores para as rotinas de procedimentos do 
99m

Tc (a) e 
131

I (b) 

 

Fonte - Próprio Autor 
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Os monitores individuais do estudo (crachás + dosímetros fotográficos) foram usados 

em todas as etapas padrões dos procedimentos de rotina que levavam à exposição. Os 

ambientes de rotina dos IOE foram: Sala de manipulação de fármacos (Figura 9), sala de 

administração de fármacos, sala de aquisição de imagens (figura 10) e o consultório médico 

(Figura 11), onde ficavam os monitores individuais do estudo quando não estavam em uso 

que ficavam suspensos numa das paredes por um suporte (Figura 12) gerando a distinção por 

cada IOE. 

Figura 9 - Sala de manipulação de radiofármacos ((a) Bancadas de marcação de radiofármacos e (b) medição de 

atividades e eluição do gerador 
99

Mo - 
99m

Tc). 

 

Fonte - Próprio Autor 

Figura 10 - Sala de exames e aquisição de imagens. 

 

Fonte - Próprio Autor 
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Figura 11 - Sala do consultório médico. 

 

Fonte - Próprio Autor 

Figura 12 - Monitores usados no estudo (crachás + dosímetros fotográficos). 

 

Fonte - Próprio Autor 

O critério de inclusão dos IOE foi fazerem parte do quadro de funcionários do setor de 

medicina nuclear, enquadrados como nível técnico e estar ligados à rotina de procedimentos 

dos radionuclídeos Tc
99m

 e I
131

. Os IOE foram identificados por seus vínculos de função com 

o serviço de medicina nuclear, aos quais foram diferenciados com a numeração de 1 a 5 para 

técnicos em radiologia (T.R.) e 1 e 2 para técnicos em enfermagem (T.E.). As escalas de 

trabalho dos IOE eram de dois técnicos em radiologia (Tabela 4) e um técnico em 

enfermagem (dois no total, que revezavam na semana) por dia. 

Tabela 4 – Escala semanal do técnico em radiologia no SMN – HC/UFPE. 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

T.R.1/ T.R.2 T.R.3/ T.R.4 T.R.2/ T.R.5 T.R.4/ T.R.5 T.R.1/ T.R.3 

Fonte – SMN-HC/UFPE 
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3.2.1 Monitorações na Rotina de utilização do 
99m

Tc no SMN-HC/UFPE: 

Realizaram-se as monitorações na rotina de utilização do 
99m

Tc de sete IOE, entre eles 

estavam: 

 5 técnicos em radiologia (T.R.), que realizaram as eluições no gerador de 
99m

Tc 

(Figura 13), medições de atividades (Figura 14) com o Activímetro (Modelo:Capintec 

Radioisotope Calibration – CRC 7) (Figura 15), marcações dos conjuntos de reagentes 

liofilizados (kits de fármacos, fabricados pelo Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN-SP 

(Figura 16)), fracionamento das atividades para cada paciente, controles de qualidade e o 

suporte ao paciente para a aquisição das imagens no SPECT (General Electric (GE); 

Modelo:STARCAM 3200 Single Head Nuclear Camera) (Figura 17). 

Figura 13 - Técnico em radiologia realizando eluição do 
99m

Tc no gerador de 
99

Mo-
99m

Tc. 

 

Fonte - Próprio Autor 

Figura 14 - Técnico em radiologia medindo atividades de material radioativo, por meio do activímetro. 

 

Fonte - Próprio Autor 
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Figura 15 - Medidor de atividade ou Activímetro (Modelo: Capintec Radioisotope Calibration – CRC 7) 

 

Fonte - Próprio Autor 

Figura 16: Conjunto de reagentes liofilizados (kits de fármacos) 

 

Fonte : CNEN, 2012 

Figura 17: Técnico realizando posicionamento paciente/tomógrafo (SPECT) para aquisição de imagens. 

 

Fonte - Próprio Autor 
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 Dois técnicos em enfermagem (T.E.) que realizaram exclusivamente a 

administração dos radiofármacos correspondentes ao 
99m

Tc (Figura 18). 

Figura 18 - Técnico administrando o radiofármaco ao paciente. 

 

Fonte - Próprio Autor 

Foram utilizados 14 dosímetros fotográficos por monitoração mensal na obtenção do 

fator de correção (tabela 5). Além de um dosimetro adicional mensal como controle para a 

certificação do “background” (BG). 

Tabela 5 – Quantidade de dosimetros fotográficos utilizados nas monitorações individuais na rotina de 

procedimentos do 
99m

Tc. 

Nº IOE 
Nº de Dosímetros por posicionamento 

Total de Dosímetros 
SOB SOBRE 

5 T.R 5 5 10 

2 T.E. 2 2 4 

Fonte – Próprio Autor 
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3.2.2 Monitorações na Rotina de utilização do 
131

I no SMN-HC/UFPE: 

Foram monitorados os cinco T.R nas rotinas de procedimentos do 
131

I. Havia escalas 

na rotina dos IOE diferenciadas pelas classificações com relação às atividades administradas 

do 
131

I. Essas escalas eram feitas mensalmente na tentativa de distribuição igualitária de 

exposição e carga horária. As atividades manipuladas e administradas aos pacientes eram 

correspondentes ao determinado nos estudos clínicos, realizado pelo médico nuclear, para a 

realização do diagnóstico ou tratamento. 

Escala classificada por atividades nas rotinas do 
131

I para os IOE: 

 Atividades   30 mCi do radionuclídeo 
131

I: Realizava-se a aliquotação (Figura 

19) de atividades que eram medidas no activímetro e separadas por paciente 

(administradas com frequência semanal nas quartas-feiras*); 

Figura 19 - Aliquotação de 
131

I pelo T.R. 

 

Fonte - Próprio Autor 

 Atividades > 30 mCi do radionuclídeo 
131

I (cápsulas) (doses ablativas ou 

terapêuticas): Realizava-se a medição da atividade das cápsulas, no activímetro 

(Administradas no leito de internamento (Hospital das Clínicas - 7º andar), não 

ultrapassando quatro pacientes diários [limite de leitos] e frequência semanal 

nas terças-feiras e quintas-feiras*). 

Na monitoração mensal da rotina do 
131

I dos 5 T.R., confeccionou-se 10 dosímetros 

fotográficos (Tabela 6), associados ao mesmo dosímetro do controle BG na rotina do 
99m

Tc 

mensal. 

*Mudanças realizadas nesses planejamentos apenas se houvesse problemas relacionados ao atraso no transporte 

do radionuclídeo e remarcações com o paciente. 
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Tabela 6 - Quantidade de dosimetros fotográficos utilizados nas monitorações individuais na rotina de 

procedimentos do 
131

I. 

Nº IOE 
Nº de dosímetros por posicionamentos 

Total de dosímetros 
SOB SOBRE 

5 T.R 5 5 10 

2 T.E. 0 0 0 

Fonte – Próprio Autor 

3.3 Exposições Experimentais (ou Exposição por Geometria Fixa) 

3.3.1 Rotina X Geometria fixa 

As fases com exposições experimentais ou por geometria fixa foram realizadas em 

comparação à rotina submetida aos IOE. Nas comparações foram consideradas as relações 

existentes entre exposição e, atividade da fonte, distância à fonte, tempo de exposição e a 

constante específica à radiação gama (ou gamão) dos radionuclídeos. Estes foram chamamos 

de parâmetros de exposição e foram analisados junto aos materiais utilizados, visando a 

obtenção do fator de correção experimental, descritos e justificados nos tópicos abaixo: 

 Exposição aos dosímetros; 

A exposição desejada foi baseada na Exposição anual média de 0,14R 

(ou 1,4 mSv). Este valor foi obtido a partir da análise sobre os relatórios de 

monitorações no intervalo de 5 anos (2006 a 2010), enviados pelo Laboratório 

de Proteção Radiológica - DEN/UFPE ao próprio SMN-HC/UFPE. 

 Distância da fonte ao dosímetro; 

Selecionamos a variável comprimento cotovelo – ponta do dedo 

médio (Figura 20) como distância experimental. Este comprimento médio foi 

de 0,525 m, obtido de dados em estudos antropométricos, tanto para homens 

quanto para mulheres, com probabilidade de abrangência de 95% 

(FELISBERTO, 2001). Porém, para trabalharmos com um valor 

mensuravelmente mais reprodutivo, foi padronizada a medida em 0,5 m. 
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Figura 20 - Representação bidimensional da variável antropométrica cotovelo - ponta do dedo médio. 

 

Fonte: Schoenardie (2010) 

 

A distância foi ajustada por uso de um tripé de altura regulável 

(Figura 21) (usado no controle de qualidade do equipamento SPECT do 

SMN/HC-UFPE) que serviu de suporte à fonte radioativa. 

 

Figura 21 - Tripé utilizado no controle de qualidade do SMN-HC/UFPE. 

 

Fonte - Próprio Autor 
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 Blindagem de chumbo; 

Escolhemos um saiote de chumbo (Figura 22) por ter dimensões 

menores que o avental de chumbo de mesma espessura equivalência de 

chumbo de 0,5 mm que a usada na rotina do serviço de medicina nuclear. 

Figura 22 - Saiote de chumbo com espessura equivalente de chumbo de 0,5 mm. 

 

Fonte (adaptado de) - <http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.rayons-csr.com.br/home/avental-

protetor-gonadas-saiote.jpg#.UEPzNI1lTkc> (acesso em 02.09.2012 / 21:00:25) 

 Fantoma; 

Fatoma torácico de acrílico ou polimetilmetacrilato (PMMA), com 

geometria retangular, dimensões de 30 x 30 x 20 cm
3
 e preenchido totalmente 

com água destilada (Figura 23). 

Figura 23 – Fantoma torácico de PMMA utilizado no experimento. 

 

Fonte - Próprio Autor 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.rayons-csr.com.br/home/avental-protetor-gonadas-saiote.jpg#.UEPzNI1lTkc
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.rayons-csr.com.br/home/avental-protetor-gonadas-saiote.jpg#.UEPzNI1lTkc
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 Dosímetros; 

Os dosímetros fotográficos usados tinham as mesmas especificações 

dos utilizados no estudo das monitorações de rotina dos IOE. Foram utilizados 

4 dosímetros (2 sob e 2 sobre), em cada experimento de exposição às duas 

fontes radioativas, totalizando 8 dosimetros.  

 Fontes; 

As fontes radioativas utilizadas do SMN-HC/UFPE foram o 
99m

Tc a 

partir da eluição do gerador de 
99

Mo-
99m

Tc e o 
131

I em cápsulas oriundas da 

rotina de tratamento tireoidiano, ambos fornecidos ao SMN/HC-UFPE pelo 

IPEN. 

3.3.2 Montagem do SET-UP de exposição: 

O SET-UP de exposição foi montado nas próprias dependências do SMN-HC/UFPE, 

da seguinte forma: 

- Montamos o SET-UP com medidas de distâncias criadas após o ajuste de altura 

desejada (profundidade do fantoma + distância entre a superfície inferior do tubo de 

armazenamento da fonte aos dosímetros), criando uma geometria triangular equilátera para 

induzir uma exposição uniforme (Figura 24); 

Figura 24 - SET-UP de exposição montado a base com geometria triangular equilátera 

 

Fonte - Próprio Autor 

- Posicionamos o fantoma no centro da geometria triangular equilátera (Figura 25a); 

- Acrescentamos os dosímetros na face superior do fantoma (Figura 25b), ficando 

esses dosímetros na região central; 
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- Em seguida, pusemos o saiote de chumbo, e logo depois os outros 2 dosímetros sobre 

o saiote (Figura 25c), distribuídos para que não ficassem sobrepostos. 

Figura 25 - Posicionamentos do fantoma (a) e dos dosímetros sob e sobre o saiote de chumbo (b e c) no SET-

UP de exposição. 

 

Fonte - Próprio Autor 

3.3.3 Exposição Experimental aos filmes dosimétricos  

Logo após o SET-UP de exposição montado, direcionamos às duas exposições da 

seguinte forma: 

- Usamos dois tubos laboratoriais VACUETTE® estéreis, com capacidade 

volumétrica de 4 ml para armazenamento das fontes radioativas (
99m

Tc
 
e 

131
I); 
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- Medimos a atividade das fontes por meio da relação entre atividade e suas variáveis 

(em emissões gama), usando a fórmula: 

X = Г A.t/d
2
       (5) 

Onde: 

 X é a exposição, em Roetgen (R); 

 A é a atividade da fonte, em Curie (Ci); 

 d é a distância dos dosímetros à fonte, em metros (m); 

 t é o tempo para realizar tal exposição em horas (h) e; 

 Г é a constante específica da radiação gama (gamão), expressa em (R.m
2
) / (h.Ci) 

(Tabela 7); 

Tabela 7 - Constantes específicas da radiação gama (gamão) ((R.m²) / (h.Ci)) dos radionuclídeos usados em 

exposições do estudo. 

RADIONUCLÍDEO 
131

I
 99m

Tc
 

Gamão (Г) 0,22 0,06 

Fonte - HEILBRON, 2004; XAVIER, 2006 

- Alojamos cada fonte em momentos separados de exposição no topo do tripé; 

- Aguardamos o tempo calculado para alcançar a exposição anual média já comentada, 

correspondente a cada atividade de fonte, como descrito abaixo: 

 Para a cápsula de 
131

I com atividade de 155 mCi ou 0,155 Ci, viabilizou a um 

tempo de 1,02 horas (aproximadamente 1 h e 1 min.) para exposição aguardada de 

0,14 R e distância de 0,5 m; 

 Para o eluído do gerador de 
99m

Tc, obtido com atividade de 181 mCi ou 0,181 

Ci, o tempo de 3,223 horas (aproximadamente 3 h e 13 min.) para as mesmas 

condições de exposição e distância anteriores. 

- Após realizarmos as exposições, retiramos a fonte e reposicionamos de forma segura 

ao seu local de origem e então; 

- Armazenamos os dosímetros, evitando sua exposição além dos parâmetros definidos 

que em seguida foram enviados ao Laboratório de Proteção Radiológica/DEN-UFPE, para 

revelação e leitura. 
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3.3.4 Obtenção do fator de correção de dose 

Os fatores de correção foram obtidos para todos os dosímetros relacionados às 

monitorações de rotina dos procedimentos com 
99m

Tc, 
131

I e nas exposições experimentais 

com os mesmos radionuclídeos. Utilizou-se das doses obtidas por leitura das densidades 

ópticas (grau de escurecimento ajustado em miliSievert (mSv)) dos filmes dosimétricos. 

3.3.4.1 Fator de correção para monitorações de rotina: 

As doses individuais (HX) em ambas as rotinas do 
99m

Tc e 
131

I foram usados no cálculo 

de obtenção do Fator de Correção das doses individuais (FCHX), criando um fator para cada 

IOE em cada rotina. O cálculo foi feito por meio da razão correspondente aos 

posicionamentos sob e sobre o avental de chumbo, dose individual sob (HXSOB) e dose 

individual sobre (HXSOBRE) respectivamente, assim como mostrado a baixo: 

FCHX = HXSOB ÷ HXSOBRE     (6) 

 3.3.4.2 Fator de correção para geometria fixa 

Nas exposições experimentais (ou geometria fixa) planejou-se um cálculo diferente. 

Obteve-se a Média das doses individuais experimentais (D(MÉDIA)), devido aos 4 dosímetros 

terem sido simultaneamente expostos (D1 e D2 em cada posicionamento). Calculou-se assim a 

D(MÉDIA) para as doses individuais de mesmos posicionamentos, distinguindo em sob e sobre 

experimentais (HXSOB(EXP) ou HXSOBRE(EXP)) em cada cálculo: 

D(MÉDIA)SOB = [HXSOB(EXP)(D1) + HXSOB(EXP)(D2)] ÷ 2   (7) 

e 

D(MÉDIA)SOBRE = [HXSOBRE(EXP)(D1) + HXSOBRE(EXP)(D2)] ÷ 2   (8) 

Dessa forma, usou-se de D(MÉDIA) na razão ao qual se calculou o fator de correção 

experimental (FCD(MÉDIA) (EXP)), como mostrado na fómula abaixo: 

FCD(MÉDIA)(EXP) = D(MÉDIA)SOB ÷ D(MÉDIA)SOBRE   (9) 

Os cálculos para geometria fixa foram feitos para ambos os radionuclídeo (Tc
99m

 e 

I
131

) usados nas exposições de geometria fixa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação da dose individual externa (HX) e de fatores de correção em exposições de 

rotina com o 
99m

Tc
 

Na tabela 8 pode-se visualizar a atividade inicial do gerador de 
99m

Tc, bem como os 

dias de chegada dos mesmos (sábado e segunda) e o decaimento da atividade durante uma 

semana. Observa-se que as atividades iniciais até o dia 23/10/2011 eram de 500 mCi, 

chegando  ao final da semana a 113,25 mCi. Após este período a atividade solicitada passou a 

ser de 750 mCi indo ao fim da semana a 169,27 mCi. 

Tabela 8 - Atividade diária do gerador de 
99m

Tc no SMN – HC/UFPE. 

Atividade 

inicial 

(mCi) 

Sabado e 

Segunda 

Domingo 

e Terça 

Segunda 

e Quarta 

Terça e 

Quinta 

Quarta 

e Sexta 

Quinta e 

Sábado 

Sexta e 

Domingo 

500 500 390,37 304,78 237,96 185,78 145,05 113,25 

750 750 585,56 457,17 356,94 278,68 217,58 169,87 
Fonte – SMN-HC/UFPE 

Na tabela 9 estão apresentados os tipos de exames médicos / mês usados no período 

de coleta dos dados dos trabalhadores no SMN-HC/UFPE. 

Tabela 9 - Exames médicos mensais realizados com o 
99m

Tc no SMN/HC-UFPE nos 5 meses do 2º sem. de 

2011. 

Exames médicos com Tc
99M 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

1 Cintilografia óssea (sem dinâmica) 59 54 59 71 69 312 

2 Cintilografia óssea (com dinâmica) 1 1 4 4 1 11 

3 Cintilografia de tireoide 2 3 4 4 1 14 

4 Cintilografia das glandulas 

salivares 
0 0 1 1 0 2 

5 Cintilografia renal (s/ dinâmica) 12 15 13 19 6 65 

6 Cintilografia renal (c/ dinâmico) 4 3 3 0 3 13 

7 Cintilografia das paratireoides 6 11 10 11 9 47 

8 Transito esofágico 7 9 6 10 7 34 

9 Refluxo gastroesofágico 1 0 1 3 2 7 

10 Esvazeamento gástrico 3 1 1 0 0 5 

11 Shunt hepato-pulmonar 3 3 3 2 0 11 

12 Perfusão pulmonar 0 2 2 0 1 5 

13 Inalação pulmonar 0 0 0 3 1 4 

14 Linfocintilografia (Memb. Inf.) 1 0 2 1 0 4 

15 Pesquisa de sangramento digestivo 1 0 0 0 0 1 

 TOTAL 100 102 109 129 100 540 

Fonte – SMN-HC/UFPE 
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Como se pode observar foram realizados um total de 540 exames com 
99m

Tc. Não foi 

possível registrar as atividades manipuladas por cada IOE durante os procedimentos, porém, 

para o preparo de cada kit de fármaco utilizado para os procedimentos com 
99m

Tc as 

atividades do radionuclídeo destinada aos kits, variaram entre 10 a 300 mCi. Enquanto os 

radiofármacos fracionados em atividades destinadas aos pacientes variaram entre 0,5 a 30 

mCi. 

Dentre os 15 tipos de exames, quatro destes, 1º, 5º, 7º e 8º, destacam-se entre os 

demais com 458 de um total de 540 exames realizados, ou seja, 84,4 % com médias mensais 

de 62, 13, 9,42 e 6,8 respectivamente e os demais as médias foram menores que 3,8 

exames/mês. 

O fármaco utilizado no 1º exame de maior uso deste estudo foi o MDP, destinado a 

cintilografia óssea (sem dinâmica) por SPECT. A alta investigação por essa ferramenta se 

justifica devido a metástases neoplásicas ao sistema esquelético ocorrerem em 50% de 

pacientes oncológicos segundo Tarnawska-Pierscisiska (2011). Além de que segundo a 

literatura especializada observado por Light (2006), esta é uma ferramenta complementar 

bastante sensível e custo efetiva, tanto para avaliação do comprometimento ósseo metastático 

de algumas neoplasias como de tumores ósseos primários. 

Quanto à quantidade total de procedimentos mensais vê-se uma frequência de 18,5%, 

18,9%, 20,2%, 23,9%, 18,5% para os meses monitorados respectivamente, o que 

compreendeu para o mês de novembro quase ¼ do total de procedimentos dentre os 5 meses. 

Na tabela 10 estão contidas as doses individuais sob e sobre o avental e os 30 fatores 

de correção, correspondentes a valores por IOE nas monitorações mensais de rotina em 

procedimentos com o 
99m

Tc. O valor médio dos fatores para essa rotina foi de 0,88   0,13. 

Analisadas dados anteriores em conjunto sobre agentes indutores do aumento de 

exposição (atividade de radionuclídeos, carga horária de trabalho entre outros) percebe-se a 

partir de outubro duplicação das doses individuais de quase todos os IOE. Isto é visualizado 

relacionando os meses de agosto ou setembro em relação a outubro ou novembro. Assim 

como o aumento das doses individuais em dezembro, que apesar de menor quantidade de 

procedimentos, houve uma baixa na quantidade de funcionários, o que pôde vir a gerar 

exposição maior aos ainda atuantes. Salientando também que a ausência de monitoração de 

alguns IOE nesse estudo deveu-se ao afastamento destes por férias e entre outros motivos. 
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Tabela 10 - Doses obtidas em Monitoração Individual Externa dos IOE, por meio da dose individual (HX) com 

uso de dosímetros nas regiões torácicas sob e sobre o avental, para obtenção do Fator de correção das doses 

individuais (FCHX) em exposições ao 
99m

Tc. 

IOE Hx (mSv) AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

*T.R1 

SOB 0,88 0,59 1,54 1,29 1,40 

SOBRE 1,37 0,71 1,99 1,32 1,39 

ǂFCHX 0,64 0,83 0,77 0,98 1,01 

*T.R2 

SOB 0,79 0,74 1,30 1,30 
+
NU 

SOBRE 1,04 0,78 1,36 1,27 
+
NU 

ǂFCHX 0,76 0,94 0,96 1,02 -- 

*T.R3 

SOB 0,67 
+
NU 1,27 1,27 

+
NU 

SOBRE 0,76 
+
NU 1,17 1,19 

+
NU 

ǂFCHX 0,88 -- 1,08 1,07 -- 

*T.R4 

SOB 0,75 0,82 1,34 1,34 2,85 

SOBRE 0,90 0,96 1,58 1,58 3,63 

ǂFCHX 0,83 0,85 0,85 0,85 0,78 

*T.R5 

SOB 0,61 0,86 1,58 1,58 
+
NU 

SOBRE 1,11 0,90 2,05 2,05 
+
NU 

ǂFCHX 0,55 0,95 0,77 0,77 -- 

**T.E1 

SOB 0,63 0,60 1,31 1,31 1,56 

SOBRE 0,69 0,70 1,48 1,48 1,38 

ǂFCHX 0,91 0,85 0,88 0,88 1,13 

**T.E2 

SOB 0,78 0,67 
+
NU 1,23 1,33 

SOBRE 0,94 0,70 
+
NU 1,66 1,30 

ǂFCHX 0,83 0,96 -- 0,74 1,02 

Fonte – Próprio Autor. 

 

 

 

 

*T.R. = Técnico em radiologia; **T.E. = Técnico em enfermagem; 
+
NU = Não utilizado; ǂFCHX = Fator de 

correção da dosimetria individual externa na razão HXSOB/ HXSOBRE; (ᴖHXSOB = Dose Individual Externa sob o 

avental de chumbo; ᴗHXSOBRE = Dose Individual Externa sobre o avental de chumbo); 
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4.2 Avaliação da dose individual externa (HX) e de fatores de correção em exposições de 

rotina com o 
131

I 

Na tabela 11 estão apresentados a quantidade de exames médicos com 
131

I utilizado 

com atividades   30 mCi ou > 30 mCi, no período de Agosto à Dezembro. 

Tabela 11 - Exames médicos mensais realizados com o 
131

I no SMN/HC-UFPE nos 5 meses do 2º sem. de 2011. 

Exames com I
131 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

A   30 mCi 18 14 17 -- NU 63 

A > 30 mCi 9 4 6 -- NU 28 

TOTAL 27 18 23 -- NU 91 

Fonte - SMN-HC/UFPE 

Os procedimentos correspondentes ao mês de novembro se realizaram normalmente, 

porém, por problemas de registro de algumas informações no SMN – HC/UFPE 

correspondentes aos T.R. (2,3 e 5), não se pode expô-los neste estudo e em dezembro 

encontra-se não utilizado (N.U.) devido a nenhum técnico ter sido monitorado por não terem 

realizado rotina de manipulações com 
131

I. Na tabela 12 estão presentes a atividades mensais 

manipuladas por cada T.R. 

Tabela 12 – Atividades manipuladas mensalmente pelos técnicos em radiologia nas rotinas de procedimentos do 

131
I. 

IOE 
Atividades manipuladas (mCi) 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

T.R.1 120 400 100 NU NU 

T.R.2 135 135 120 -- NU 

T.R.3 550 NU 100 -- NU 

T.R.4 600 NU 500 NU NU 

T.R.5 180 95 240 -- NU 

Fonte – SMN-HC/UFPE 

Embora a rotina do 
131

I seja bem mais delineada por divisão de escalas por atividade, 

as monitorações feitas às administrações de atividades   30 mCi ficaram sobre o encargo 

apenas de dois IOE (T.R. 2 e 5). Já as monitorações de rotina das atividades > 30 mCi foram 

realizadas apenas pelos outros três IOE (T.R. 1, 3 e 4). 
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.Na tabela 13 são representadas as doses individuais dos trabalhadores que 

manusearam o 
131

I com os dosímetros utilizados sob e sobre o avental de chumbo, e os seus 

respectivos fatores de correção. 

Apenas foram encontrados para essa rotina 16 fatores de correção devido a ausência de 

manipulações no mês de dezembro, já mencionada anteriormente, e também muitas vezes as 

escalas dessa rotina apenas determinavam alguns T.R. para as manipulações e os não 

encarregados não eram monitorados, então destacados na tabela 13 como N.U. Observa-se 

que diferentes doses foram recebidas pelos IOE, porém, os fatores de correção foram muito 

próximos ao longo do período estudado com valor médio de 0,98   0,075. 

Tabela 13 - Doses obtidas em Monitoração Individual Externa dos IOE, por meio da dose individual (HX) com uso de 

dosímetros nas regiões torácicas sob e sobre o avental, para obtenção do Fator de correção das doses individuais 

(FCHX) em exposições ao 
131

I. 

IOE Hx (mSv) AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

*T.R1 

SOB 0,57 0,56 1,31 
+
NU 

+
NU 

SOBRE 0,62 0,54 1,35 
+
NU 

+
NU 

ǂFCHX 0,92 1,04 0,97 -- -- 

*T.R2 

SOB 0,87 0,98 1,57 1,45 
+
NU 

SOBRE 0,93 1,02 1,51 1,58 
+
NU 

ǂFCHX 0,93 0,96 1,04 0,92 -- 

*T.R3 

SOB 0,68 
+
NU 1,24 1,61 

+
NU 

SOBRE 0,73 
+
NU 1,27 1,87 

+
NU 

ǂFCHX 0,93 -- 0,98 0,86 -- 

*T.R4 

SOB 0,61 
+
NU 1,37 

+
NU 

+
NU 

SOBRE 0,52 
+
NU 1,38 

+
NU 

+
NU 

ǂFCHX 1,17 -- 0,99 -- -- 

*T.R5 

SOB 0,61 0,84 1,35 1,45 
+
NU 

SOBRE 0,52 0,94 1,33 1,35 
+
NU 

ǂFCHX 0,93 0,89 1,01 1,07 -- 

Fonte - Próprio Autor 

 

*T.R. = Técnico em radiologia; 
+
NU = Não utilizado; ǂFCHX = Fator de correção da dose individual externa 

na razão HXSOB/ HXSOBRE; (ᴖHXSOB = Dose Individual Externa sob o avental de chumbo; ᴗHXSOBRE = Dose 

Individual Externa sobre o avental de chumbo) 
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4.3 Avaliação da dose individual externa (HX) e de fatores de correção em exposições 

experimentais ou geometria fixa 

Na tabela 14 estão apresentados as doses individuais externas e os fatores de correção 

referentes às exposições por geometria fixa com o 
99m

 Tc e 
131

I. 

Tabela 14 - Doses obtidas em exposições experimentais com obtenção dos Fatores de correção experimentais 

(FCD(MÉDIA)) provenientes das exposições aos radionuclídeos 
99m

Tc e 
131

I. 

RADIONUCLÍDEOS 
EXPOSIÇÕES 

EXPERIMENTAIS 
●D1 ◊D2 ‾DMÉDIA ϕFCD(MÉDIA)(EXP) 

99m
Tc

 

∆
HXSOB (EXP) 1,60 1,57 1,58 

0,81 
□HXSO BRE (EXP) 1,96 1,94 1,95 

      

131
I

 

∆
HXSOB (EXP) 2,07 2,08 2,07 

0,986 
□HXSOBRE (EXP) 2,14 2,07 2,10 

Fonte - Próprio Autor 

O fator de correção experimetal (ou geometria fixa) (FCD(MÉDIA)(EXP) obtido para 
99m

Tc 

foi de 0,81 e para o 
131

I aproximadamente 0,99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆
HXSOB (EXP) = Dose individual externa experimental sob o avental de chumbo; □HXSOBRE (EXP) = Dose individual 

externa experimental sobre o avental de chumbo; ●D1 = Dosimetro 1 da fase experimental; ◊D2 = Dosímetro 2 

da fase experimental; ‾DMÉDIA = Média das doses individuais experimentais (D1 e D2); ϕFCD(MÉDIA)(EXP) = Fator 

de correção experimental das médias de doses provenientes da razão HXSOB (DMÉDIA)/ HXSOBRE (DMÉDIA). 
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A razão obtida no cálculo dos fatores de correção permite identificar as atenuações 

ocorridas devido às diferenças nas doses sob e sobre o avental de chumbo. Ao analisar a 

média dos fatores de cada rotina, para os procedimentos de 
99m

Tc com média de 0,88 ± 0,13 

encontram-se atenuações em torno de 12%, enquanto que para o 
131

I 
 
com média de fator igual 

a 0,98 ± 0,75 demonstrando atenuações em torno de 2 %. A média dos fatores de correção 

para as duas rotinas de exposição de 0,92   0,12 com atenuação de 8 %. 

Quanto às exposições experimentais (ou por geometria fixa) os fatores de correção 

obtidos para o 
99m

Tc de 0,81 e 
131

I aproximadamente de 0,99 ficaram dentro dos intervalos das 

monitorações de rotina dos dois radionuclídeos, tanto para o 
99m

Tc (0,75 a 1,01), quanto para 

131
I (0,95 a 1,05). Por isso, contribuindo em informações do comportamento de atenuação dos 

fótons destes radionuclídeos, de forma adicional ao ser feito em controle da geometria fixa 

semelhante ao encontrado na rotina. 

Portanto, estes achados destacam discretamente que as energias dos radionuclídeos são 

contribuidoras na atenuação aos fótons. No sentido que este comportamento é semelhante ao 

dito na literatura segundo Tauhata et al. (2003), quanto maior a energia dos fótons da radiação 

incidente, maior será também a sua capacidade de penetração. 

Quanto a capacidade de penetração, a radiação que se propaga por uma distância 

maior, consequentemente, interage mais. Justificados nos estudos de FONSECA (2005) em 

espectros de fluxo de fótons por simulações computacionais em blindagens de avental de 0,5 

mm de chumbo. Fonseca verificou aumento de fluxo sob o avental devido a mecanismos de 

interações fotoelétricas e Compton. 

Visto isso pode-se relatar também em nos achados do presente estudo, valores de 

doses sob maior que as sobre o avental, levando a fatores > 1. Do total de 58 fatores de 

correção da rotina, 15 valores apresentavam esse caso em específico, sendo 8 fatores 

(23,53%) nas rotinas do 
99m

Tc e 7 (35%) para o 
131

I. 
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Figura 26 - Distribuição dos valores dos fatores de correção dos 5 meses de monitorações para cada trabalhador 

(T.R. e T.E.) na rotina do 
99m

Tc. 

 

Fonte: Próprio Autor 

Figura 27 - Distribuição dos valores dos fatores de correção dos 5 meses de monitorações para cada trabalhador 

(T.R.) na rotina do 
131

I. 

 

Fonte: Próprio Autor 

Nas figuras 26 e 27 podemos visualizar a distribuição dos valores de fatores de 

correção para cada trabalhador, respectivamente presentes na Tabela 10 para 
99m

 Tc e na 

tabela 13 para o 
131

I. O teste não-paramétrico de Kruskal Wallis foi aplicado na intenção de 

verificar se existe diferença significativa entre os fatores de correção encontrados (ZAR, 

1999), usando um nível de significância de α = 0,05. A análise dos valores por este teste 

mostrou em ambas as rotinas, tanto de 
99m

Tc
 
como a do 

131
I, a não existência de diferença 
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significativa entre os fatores de correção, assim como na avaliação em conjuntos dos fatores 

das duas rotinas. 

Então, o fator de correção devido a sua forma de obtenção (razão de valores de doses), 

tem a função apenas de especificar sobre as blindagens ocorridas e não a respeito da 

exposição ou dose recebida pelo trabalhador. Portanto, esta análise demonstra que por mais 

que a rotina seja diferente para os IOE, as diferenças não chegaram a interferir de forma 

significativa nos níveis de blindagem com o avental de chumbo. 

Diante dos resultados dos fatores de conversão que se aproximam da razão 1, vemos 

que a atenuação foi bem reduzida. Incitamos a provável necessidade de ações que aumentem a 

blindagem a esses fótons. Portanto, sugerimos a realização de estudos adicionais da atenuação 

de espessura dos aventais, mas também a atenção aos instrumentos utilizados para transporte 

de materiais radioativos e outros de proteção individual ou coletiva, usados na rotina desses 

IOE que visam minimizar as exposições por blindagem. 

Em grande destaque deste estudo é que se confirma que o fator de conversão admitido 

para radiodiagnósticos (raio-X convencional e odontológico), de valor igual a 10, indicado na 

Portaria ANVISA nº 453 de 1998, não pode ser aplicado para a Medicina Nuclear. Pois, 

dentre os valores amostrais do estudo, não foi obtido fatores de correção que se aproximem do 

valor de 10. Evidencia-se talvez pela real diferença que há nos níveis energéticos trabalhados 

na área de radiodiagnósticos comparados aos superiores encontrados na Medicina Nuclear, 

tornando mais provável a atenuação de tender a ser menor. 

Consequentemente, um fator inferior ao que se usa em raios X convenconal nos traz 

uma importante ferramenta para a formulação de cálculos de dose de corpo inteiro (ou dose 

efetivas estimadas) para as monitorações dos IOE da Medicina Nuclear. Este fator de correção 

mesmo que para uma pequena amostra de IOE monitorados, revela a importância de estudos 

em estimativa nas diferentes aplicações da radiologia e assim não subestimar ou superestimar 

as doses recebidas de corpo inteiro. 

Destacando-se que a superestimação da dose pode ser inviável para os cálculos de 

limite de dose individual, além da subestimação das doses ao qual ocasiona no aumento de 

riscos as exposições danosas, ligadas aos efeitos determinísticos e possivelmente estocásticos. 

Em suma, impede a possibilidade de gerar cuidados otimizadores por parte dos responsáveis 

em fiscalizar as exposições e as doses dos trabalhadores por meio da radioproteção. 
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5. CONCLUSÕES 

 A partir dos resultados obtidos nas monitorações de rotina dos IOE para 

procedimentos ligados ao 
99m

Tc e 
131

I, assim como de exposições experimentais, objetivando 

avaliar o fator de conversão das doses recebidas pelos profissionais do SMN-HC/UFPE, 

pode-se concluir que: 

 O valor do fator de correção sugerido é de 0,92   0,12; 

 Os fatores encontrados não apresentaram, nas condições explicitadas, variações 

significativas dentre seus valores; 

 Fazem-se necessários alguns ajustes para o estabelecimento do fator de 

correção de forma mais abrangente e aplicável para a área de medicina nuclear 

como um todo; Por exemplo, aumento na amostragem de monitorações dos 

IOE, monitorações em serviços com rotinas em maior diversidade de 

procedimentos. Incluir também os procedimentos de Tomografia por Emissão 

de Pósitron (PET), onde se encontra radionuclídeos com energias diferentes, 

justamente devido aos fatores de correção encontrados terem se demonstrado 

ligeiramente variáveis aos radionuclídeos. 
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