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RESUMO 

A exposição ocupacional à radiação ionizante pode ocorrer devido a diferentes 

atividades humanas, como a exposição durante os diferentes estágios do ciclo de combustível 

nuclear, aplicações médicas, as pesquisas e todas as profissões que envolvem manuseio com 

radionuclídeos. O aumento crescente das aplicações utilizando fontes de radiação beta e 

fontes não-seladas requer a realização de uma monitoração dosimétrica minuciosa dos 

trabalhadores expostos a esses tipos de radiação. Estas exposições ocorrem, principalmente, 

nos dedos e mãos, pois essas são as partes do corpo que ficam em contato direto ou muito 

próximas à fonte de radiação. Este trabalho tem como objetivo estabelecer uma metodologia 

para calibração de dosímetros de extremidades baseados no LiF:Mg,Ti (TLD-100) para uso 

em feixes mistos de radiação. Para tanto, foi utilizado o sistema dosimétrico EXT-RAD XD-

100, fabricado pela Harshaw (atual Thermo Scientific). Os dosímetros foram irradiados sobre 

um fantoma de dedo em acrílico. Com intuito de analisar o desempenho do sistema 

dosimétrico utilizado, foram realizados testes de sensibilidade individual, homogeneidade do 

lote, reprodutibilidade, dependência angular e dependência energética, segundo as 

recomendações da norma ISO 12794. Em seguida, os dosímetros foram calibrados em feixes 

padronizados de radiação beta (utilizando-se fonte de 
90

Sr+
90

Y) e gama (utilizando-se fonte de 
137

Cs). A calibração dos dosímetros foi feita na grandeza Equivalente de Dose Pessoal – 

Hp(0,07). Para simular o ambiente de trabalho dos indivíduos monitorados, foram realizados 

testes em campos mistos de radiação. O lote de dosímetros utilizados neste trabalho 

apresentou valor de homogeneidade em torno de 6,9% e reprodutibilidade melhor que 4,8%. 

O estudo da dependência angular dos dosímetros indicou variação da resposta aceitável 

(inferior a 15%), demonstrando sua utilidade para dosimetria de extremidades. O teste de 

dependência energética também apresentou conformidade à ISO 12794, pois a variação da 

resposta TL foi inferior a 50% em todo intervalo de energia considerado. Os resultados 

obtidos para os testes realizados em campos mistos de radiação beta-fótons sugerem que, para 

utilização de dosímetros de extremidades tipo EXT-RAD XD-100 em campos mistos de 

radiação beta-fótons, a metodologia mais adequada para calibração é irradiando-os com uma 

fonte padrão 
137

Cs. Considerando os resultados obtidos, pode-se concluir que o sistema 

dosimétrico EXT-RAD satisfaz aos requisitos necessários para aplicação na monitoração das 

extremidades de indivíduos ocupacionalmente expostos a campos mistos beta-fótons. 

 

 

Palavras-chave: dosimetria de extremidades; calibração de dosímetros; campos mistos de 

radiação. 

 

 



EXTREMITY DOSIMETRY MIXED RADIATION FIELDS FOR BETA-PHOTON. 

 

 

Author: Natalia Cassia do Espirito Santo Nascimento 

Adviser: Dr. Êudice Correia Vilela 

Coadviser: Drª Mércia Liane de Oliveira 

 

 

SUMMARY 

 

Occupational exposure to ionizing radiation can occur as a result of various human activities, 

such as the different stages of the nuclear fuel cycle, medicine, research and all occupations 

that involve handling of materials with high concentrations of radionuclides. The increasing 

amount of applications using beta radiation sources and non-sealed sources requires the 

completion of a thorough dosimetric monitoring of workers exposed to these types of 

radiation. These exposures occur principally in the fingers and hands, because these are body 

parts that are in direct contact or very close to the radiation source. This paper aims 

establishing a methodology for calibration of extremities dosimeters based LiF: Mg, Ti (TLD-

100) for use in mixed beams of radiation. For this, we used the dosimetric system XD EXT-

RAD-100, manufactured by Harshaw (now Thermo Scientific). The dosimeters were 

irradiated on a phantom finger in acrylic. In order to analyze the performance of the 

dosimetric system used, individual sensitivity, batch homogeneity, reproducibility, beta and 

photon energy response and angular response tests were performed, according to the 

recommendations of ISO 12794. Subsequently, the dosimeters were calibrated in standard 

beams of beta radiation (using a source of 
90

Sr +
90

Y) and gamma (using a source of 
137

Cs). 

The calibration of the dosimeters was carried in terms of Hp (0.07). To simulate the working 

environment of the monitored individuals, tests were carried out in mixed radiation fields. 

The batch of dosimeters used in this study showed a value of homogeneity better than 6.9% 

and reproducibility better than 4.8%. The study of angular response of the dosimeters showed 

acceptable variation of the response (less than 15%), demonstrating its utility for dosimetry of 

extremities. The test of beta and photon energy response also presented according to ISO 

12794, because the variation of TL response was less than 50% in the whole energy range 

considered. The results for tests carried out in mixed radiation beta-photon fields suggest that 

for use of extremity dosimeters EXT-RAD XD-100 type in mixed fields of beta-radiation 

photons, the most appropriate methodology for calibration is irradiating them with a source 
137

Cs standard. Considering these results, we can conclude that the EXT-RAD XD-100 

dosimetric system meets the necessary requirements for application in monitoring the ends of 

individuals occupationally exposed to mixed radiation beta-photon fields. 

 

 

 

Keywords: dosimetry of extremities; calibration of dosimeters; mixed radiation fields.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A exposição ocupacional à radiação ionizante pode ocorrer como resultado de várias 

atividades humanas. Estas atividades incluem trabalhos relacionados aos diferentes estágios 

do ciclo do combustível nuclear, à utilização de fontes radioativas e equipamentos de raios X 

na medicina, investigação científica, agricultura, indústria, e às profissões que envolvem o 

manuseio de materiais com alta concentração natural de radionuclídeos. A fim de controlar 

esta exposição, é necessário avaliar a magnitude das doses envolvidas (IAEA, 1999). 

 

O objetivo geral dos programas de monitoração é avaliar as condições dos locais de 

trabalho e as exposições individuais. A avaliação da dose em trabalhadores rotineira ou 

potencialmente expostos às fontes externas de radiação constitui uma parte integrante de 

qualquer programa de proteção radiológica e contribui para garantir a segurança no local de 

trabalho (IAEA, 1999). A monitoração individual é também útil para detectar as mudanças no 

local de trabalho, identificar práticas que minimizam doses, bem como fornecer informações 

em caso de exposição acidental (IAEA, 2004). 

 

 A medição do equivalente de dose pessoal na profundidade de 10 mm, Hp(10), 

utilizando-se dosímetros individuais colocados no tórax do indivíduo, é muitas vezes 

suficiente para determinar a exposição do trabalhador à radiação. No entanto, se o campo de 

radiação contém quantidades significativas de radiação com baixo poder de penetração (como 

as partículas beta ou fótons de energia inferior a 15 keV), deve-se também determinar o 

equivalente de dose pessoal na profundidade de 0,07 mm, ou seja, deve-se determinar o 

Hp(0,07) (IAEA, 1999). Neste caso, dosímetros de extremidades devem ser utilizados nas 

mãos ou nos pulsos dos trabalhadores.  

 

As normas da CNEN não obrigam aos trabalhadores o uso de dosímetros de 

extremidades, apenas o uso de dosímetros de corpo inteiro. Além disso, no Brasil não existe 

nenhum processo de certificação para os serviços de monitoração de extremidades. Porém, há 

laboratórios que fornecem este tipo de monitoração, como no Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Nordeste (CRCN-NE), no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), além de disponibilizar a 

monitoração de corpo inteiro (CNEN, 2005). 
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Na Seção de Monitoração da Divisão de Técnicas Analíticas e Nucleares do Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE/CNEN), Vilela et al, em 2001, 

realizaram testes utilizando o sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 produzidos e 

comercializados pela Harshaw/Bicron (atual Thermo Scientific). Este sistema é constituído 

por um detector do tipo fluoreto de lítio dopado com magnésio e titânio (LiF:Mg,Ti), 

conhecido como TLD-100, encapsulado individualmente e identificado por códigos de barras. 

O sistema dosimétrico mostrou resultados satisfatórios durante os testes especificados na 

publicação da ISO 12794 (2000) (reprodutibilidade, linearidade, efeitos da exposição à luz, 

dependência energética para fótons e radiação beta, entre outros), exceto para o teste de 

estabilidade da resposta em função das condições ambientais. Portanto, pode-se concluir que a 

adoção deste tipo de sistema dosimétrico é viável para os laboratórios de dosimetria (VILELA 

et al., 2001). 

 

Outro fato importante é o aumento crescente das aplicações utilizando fontes de 

radiação beta (seladas e não seladas) na medicina, na indústria e na pesquisa. Estas práticas 

requerem a realização de uma monitoração dosimétrica minuciosa dos trabalhadores expostos 

a esse tipo de radiação (CECATTI, 2006), sendo necessário o aprimoramento do sistema 

dosimétrico já implantado no CRCN-NE/CNEN, para utilização em feixes mistos de radiação 

beta e de fótons. 

 

 Este trabalho tem como objetivo estabelecer uma metodologia para calibração de 

dosímetros de extremidades baseados em TLD-100 para uso em feixes mistos de radiação, 

visando à otimização dos procedimentos que se utilizam da radiação ionizante, de modo a 

garantir o bem-estar da população, sem limitar os benefícios advindos dessa tecnologia nem 

expor desnecessariamente as pessoas (pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Fenômenos termoluminescente 

 

 A termoluminescência (TL) é a emissão termicamente estimulada da energia 

armazenada em alguns materiais isolantes ou semicondutores, na forma de luz, quando estes 

materiais são aquecidos (McKEEVER, 1985). 

 

 Para um melhor entendimento do fenômeno termoluminescente, pode-se utilizar o 

modelo de bandas para os níveis de energia dos elétrons para sólidos. Segundo este modelo 

existe nos materiais cristalinos três níveis de energia: a banda de valência, a de condução e a 

proibida. Na banda de condução, os elétrons são livres e podem, portanto, conduzir corrente 

elétrica, enquanto que, na banda de valência, os elétrons estão presos à estrutura cristalina. 

Separando estas bandas, existe uma região de estados energéticos não permitidos aos elétrons, 

chamada banda proibida. Nos materiais termoluminescentes, geralmente cristais iônicos, a 

banda de valência está repleta de elétrons e a banda de condução, vazia; imperfeições e 

defeitos na rede cristalina dão origem a estados metaestáveis de energia localizados na banda 

proibida, denominados armadilhas (KNOLL, 2000).  

 

 Ao expor um cristal à radiação ionizante são produzidos pares de elétrons-lacunas. Os 

elétrons migram até a banda de condução, onde podem se mover livremente, e os buracos 

movem-se por meio da banda de valência. Os elétrons e os buracos podem então se 

recombinar ou serem armadilhados nos estados metaestáveis de energia presentes na banda 

proibida, onde permanecerão, caso a profundidade das armadilhas seja tal que excitações 

provenientes do meio ambiente não sejam capazes de desarmadilhá-los. Posteriormente, ao 

aquecer o cristal, os elétrons absorvem energia térmica suficiente para sair das armadilhas e 

passar para a banda de condução, podendo retornar para a banda de valência ou se recombinar 

com buracos armadilhados nos chamados centros de recombinação, emitindo um fóton (luz) 

(McKEEVER, 1985; KNOLL, 2000). As Figuras 1 e 2 representam o modelo simplificado 

para o fenômeno termoluminescente. 
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Figura 1 – Representação do efeito da radiação ionizante sobre um fósforo TL; (BV) Banda de 

valência; (BP) Banda proibida (BC) Banda de condução; (Ef) Nível de Fermi: delimita os níveis de 

energia associados aos buracos e aos elétrons; (E1, E2 e E3, correspondem aos níveis de energia das 

armadilhas) (SILVA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação do fenômeno de emissão TL (a) elétrons liberados de suas armadilhas por 

aquecimento; (b) possíveis recombinações dos elétrons desarmadilhados: [1] podem ser novamente 

aprisionados; [2] podem voltar à banda de valência ou [3] podem se recombinar com os buracos dando 

origem à termoluminescência (SILVA, 2005). 

 

 

  Para alguns materiais, as armadilhas resistem bem à temperatura ambiente por 

períodos de tempo relativamente longos e só liberam os elétrons e emitem luz após um 

tratamento térmico de algumas centenas de graus Celsius. Como o sinal luminoso é 
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proporcional à radiação incidente, esses materiais são bastante convenientes para se obter 

informações sobre a radiação a que esses materiais foram expostos. Ainda que somente uma 

parte pequena da energia da radiação depositada no material seja transformada em luz, com 

controle adequado do processo, é possível se obter boa reprodutibilidade na avaliação da 

energia da radiação acumulada (KNOLL, 2000).  

 

 A quantidade de luz emitida é medida em função do tempo ou da temperatura de 

aquecimento do material. O gráfico da intensidade termoluminescente versus a temperatura é 

denominado curva de emissão termoluminescente, podendo apresentar vários picos, como 

mostrado na Figura 3. Esses picos estão associados às armadilhas de elétrons, em 

determinadas profundidades e são caracterizados pelas temperaturas onde ocorrem os 

máximos de emissão. A forma da curva de emissão TL varia entre os materiais, pois não 

depende apenas de parâmetros intrínsecos como da energia de ativação (que é a energia 

necessária para liberação do elétron das armadilhas) e do fator de frequência (número de 

vezes por segundos que o elétron interage com a rede cristalina e está relacionado com a 

probabilidade de escape do elétron armadilhado), mas também da taxa de aquecimento, da 

dose de radiação e da concentração das armadilhas (McKEEVER, 1985). 

 

 

 

               Figura 3 - Curva de emissão TL típica do TLD-100 (LiF:Mg,Ti): intensidade TL 

(normalizada) em função da temperatura de aquecimento do material (CAMPOS, 1998). 
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2.2 Dosimetria termoluminescente (TL) 

 

 O objetivo central da dosimetria termoluminescente é determinar a quantidade de 

energia absorvida por unidade de massa do material durante o processo de irradiação. 

 

 Muitos materiais encontrados no meio ambiente possuem propriedades 

termoluminescentes, mas para serem utilizados como dosímetros devem apresentar uma 

combinação de características específicas, limitando, assim, o número de cristais 

termoluminescentes empregados na dosimetria das radiações. As propriedades mencionadas 

por Campos (1998) são: 

 

 Alta eficiência na emissão de luz associada aos processos de recombinação; 

 Alta concentração de armadilhas de elétrons; 

 Estabilidade suficiente para armazenar elétrons ou buracos nas armadilhas à 

temperatura ambiente; 

 Espectro de luz emitido para o qual o sistema de detecção – fotomultiplicadora e 

combinação de filtros – responda bem, com pouca interferência com a emissão 

incandescente do fósforo aquecido; 

 Resposta pouco dependente da energia dos fótons; 

 Boa reprodutibilidade para doses pequenas ou elevadas; 

 Curva de emissão simples com pico bem resolvido, preferencialmente entre 200° e 

250°C; 

 Resistência a diversos fatores ambientais como luz, umidade, solventes orgânicos, 

poluição e gases; 

 Não ser tóxico; e 

 Sofrer pouca influência de luz. 

 

   

  Uma vez que nenhum material termoluminescente reúne todas essas características 

supracitadas, a escolha do material a ser utilizado se faz de acordo com a aplicação particular, 

selecionando-se aquele que possua as propriedades que são indispensáveis a prática em 

questão (CAMPOS, 1998).  
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  Atualmente, muitos são os dosímetros TL disponíveis comercialmente (Tabela 1) e 

muitas pesquisas são feitas na tentativa de desenvolver novos materiais e aprimorar outros já 

existentes. Neste trabalho, será dada ênfase ao fluoreto de lítio dopado com magnésio e 

titânio. 

 

 

Tabela 1 – Diferentes tipos de TLDs e suas principais características (HARSHAW-BICRON, 1998). 

 

 Fluoreto de Lítio Borato de Lítio Fluoreto de Cálcio Sulfato de Cálcio 

Composição LiF:Mg,Ti Li2B4O7:Mn CaF2:Mn CaSO4:Dy 

Densidade x 10
3 

(kg/m
3
) 

2,64 2,4 3,18 2,61 

N° atômico efetivo 8,2 7,4 16,3 15,3 

Temperatura do 

pico principal (°C) 
195 200 260 220 

Principais 

utilizações 

Medida de dose 

pessoal e de 

paciente 

Dosimetria de 

nêutrons e de 

altas doses 

Dosimetria 

ambiental e de altas 

doses 

Dosimetria 

ambiental 

 

 

2.3 Parâmetros importantes na dosimetria TL 

 

 

2.3.1 Desvanecimento do sinal TL 

 

 O desvanecimento térmico do sinal TL, também conhecido como fading, que ocorre 

entre a irradiação e a leitura, é o processo onde há uma perda não intencional da informação 

latente, ou seja, a resposta termoluminescente do dosímetro. No desvanecimento térmico, as 

armadilhas mais rasas desvanecerão mais rapidamente que as mais profundas devido à maior 

probabilidade de transição (WEINSTEIN, et al., 2003). Na Tabela 2 são apresentados valores 

de desvanecimento térmico medidos para o LiF:Mg,Ti. Isto pode gerar grandes erros na 

avaliação da dose e, para evitar isto, as armadilhas rasas devem ser liberadas intencionalmente 

com tratamento térmico de pré-leitura
1
 (ou pós-irradiação) ou outra metodologia adequada. 

                                                 
1 Além do tratamento térmico pré-leitura, existe o tratamento térmico pré-irradiação (ou pós-leitura) que devolve ao 

dosímetro as condições existentes antes da sua primeira exposição à radiação ionizante, ou seja, remove o sinal residual.  
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Tabela 2 – Temperaturas e meias-vidas, a 20°C, de picos de emissão TL do LiF:Mg,Ti (HARSHAW, 

1998). 

 

Número do pico Temperatura (°C) Meia-Vida 

I 70 5 minutos 

II 130 10 horas 

III 170 0,5 anos 

IV 200 7 anos 

V 225 80 anos 

 

 

2.3.2 Homogeneidade e reprodutibilidade 

 

A homogeneidade do lote de detectores termoluminescentes representa a variação das 

leituras individuais em relação à média das leituras do lote, sendo útil para verificar a 

dispersão das leituras TL de dosímetros de um mesmo lote (SQUAIR, 2008). 

  

A reprodutibilidade representa a capacidade dos dosímetros de manterem estáveis os 

resultados individuais durante utilizações sucessivas. Este teste assegura que o dosímetro, ou 

um lote de dosímetro, apresente a mesma resposta para uma mesma exposição (SQUAIR, 

2008). 

 

2.3.3 Dependência energética 

 

A dependência energética de um detector termoluminescente representa a variação da 

resposta TL com relação à energia da radiação ionizante incidente. Esta característica dos 

detectores é normalmente representativa para baixas energias, menores que 100 keV 

(SQUAIR, 2008). A dependência energética pode ser definida pela equação 1: 

 

                                                 
          

          
                                                           (1) 

    

Onde:            -  coeficiente mássico de absorção de energia para o material TL em 

estudo. 
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                      - coeficiente mássico de absorção de energia para o material de referência 

(REF), geralmente o ar. 

Na prática, a dependência energética é obtida calculando a resposta relativa (RER) em 

relação à resposta do material irradiado na energia de referência (Equação 2): 

 

 

                                                           
     

       
                                                               (2) 

 

Onde:       - resposta do material irradiado; 

           SE(REF) – energia do feixe de radiação. 

 

  O coeficiente mássico de absorção depende do processo que a energia foi depositada 

no material (produção de pares, efeito Compton, efeito fotoelétrico), que por sua vez depende 

da energia do feixe de radiação e do número atômico efetivo do material (McKEEVER, 

1985). 

 

2.3.4 Dependência angular 

 

 A dependência angular ou sensibilidade do instrumento com relação à direção da 

radiação incidente é provocada pela não uniformidade física do detector. Esta dependência da 

resposta com o ângulo de incidência da radiação é observado pela redução da leitura quando 

aumentado o ângulo de irradiação, sendo agravado quando existem materiais atenuadores 

(GUIMARÃES et al., 2007). 

 

2.3.5. Limite inferior de detecção 

 

 O limite inferior de detecção, LD, é a menor dose que pode ser detectada para um 

determinado nível de confiança de um sistema de monitoração individual. Para a redução 

destes limites podem ser aplicadas diferentes técnicas de avaliação do sinal 

termoluminescente, sempre com a intenção de melhorar o resultado. Uma das técnicas 

utilizadas é a deconvolução da curva de emissão característica do detector termoluminescente 

(BURKE, SUTTON, 1997). Este teste tem como objetivo assegurar que o requisito mínimo 
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de detecção referente ao limite inferior do intervalo de medidas dos dosímetros é alcançada, 

sendo de 1 mSv pela norma ISO 12794 (ISO, 2000). 

 

 

2.4 Princípios gerais da proteção radiológica 

 

 No Brasil, o órgão responsável pela regulamentação das diretrizes básicas de 

utilização da radiação ionizante e dos materiais radioativos e nucleares é a Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN), que estabeleceu a Norma 3.01 CNEN – NN – Diretrizes Básicas 

da Radioproteção (CNEN, 2005). Segundo esta Norma, proteção radiológica, ou 

radioproteção, “é o conjunto de medidas que visam à proteção do ser humano e de seus 

descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação ionizante”  CN N, 

2005). 

 

 A proteção radiológica está fundamentada em três princípios básicos: justificação da 

prática, otimização e limitação da dose individual. 

 

a) Princípio da justificação: nenhuma prática ou fonte associada a essa prática que 

envolva exposição à radiação deve ser adotada a menos que produza um benefício, 

ao indivíduo exposto ou à sociedade, suficiente para compensar os detrimentos 

causados pela radiação. Logo, espera-se que toda atividade que envolva radiação 

ou exposição à radiação seja justificada (CNEN, 2005); 

 

b) Princípio da otimização: as práticas devem ser otimizadas para que a magnitude 

das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de 

ocorrência de exposições sejam mantidos tão baixas quanto possa ser 

razoavelmente exeqüível (princípio ALARA – As Low As Reasonably Achievable) 

levando-se em conta os valores econômicos e sociais (CNEN, 2005); 

 

c) Princípio da limitação da dose individual: as doses individuais de trabalhadores e 

de indivíduos do público devem ser restringidas, de maneira que nem a dose 

efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, causadas por 

exposições a práticas autorizadas, excedam o limite de dose especificado na Tabela 

3, exceto se autorizados pela CNEN (CNEN, 2005). 
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Tabela 3- Limites de doses anuais estabelecidos pela CNEN (2005). 

 

Grandeza Órgão 

Indivíduo 

ocupacionalmente 

exposto 

Indivíduo do 

público 

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv 1 mSv 

Dose         

equivalente 

Cristalino 150 mSv 1 mSv 

Pele 500 mSv 15 mSv 

Mãos e pés 500 mSv --------- 

  

 

   De acordo com a Diretriz de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e 

Odontológico, a Portaria Nº453/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1998), os 

limites de dose individual são “valores de dose efetiva ou de dose equivalentes estabelecidos 

para exposição ocupacional e exposição do público decorrentes de práticas controladas, cujas 

magnitudes não devem ser excedidas, e não devem ser considerados como uma fronteira entre 

seguro e perigo”. 

   

  Segundo a COMISSÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - 

ICRP, em sua publicação de número 103, os limites de dose são necessários para controlar a 

exposição de trabalhadores e indivíduos do público. A comissão que redigiu o guia ICRP 103 

teve como objetivo auxiliar as agências nacionais, regionais e internacionais nos fundamentos 

de proteção radiológica. 

 

  Assim, a ICRP 103 (2007) e a norma da CNEN NN 3.01 (2005) recomendam o limite 

de dose efetiva de corpo inteiro de 20 mSv por ano, avaliadas por período de 5 anos (100 mSv 

em 5 anos), e que esta dose não ultrapasse 50 mSv em um único ano qualquer para indivíduos 

ocupacionalmente expostos. As exposições normais de indivíduos do público decorrentes de 

todas as práticas devem ser restringidas de modo que a dose efetiva anual não exceda 1 mSv ( 

ICRP, 2007; CNEN, 2005). 
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  Em relação à exposição de extremidades, a ICRP 103 (ICRP, 2007) e a norma da 

CNEN NN 3.01 (2005) recomendam o limite em termos de dose equivalente de 500 mSv para 

indivíduos ocupacionalmente expostos. Os limites de doses estabelecidos não se aplicam para 

as extremidades dos indivíduos do público ( ICRP, 2007; CNEN, 2005). 

 

  Neste trabalho, será dada ênfase aos dosímetros de extremidades. 

 

 

2.5 Dosimetria de extremidades 

 

O objetivo principal da dosimetria é o auxílio à realização da proteção radiológica, 

demonstrando que um nível apropriado de proteção foi alcançado. Vale ressaltar que a sua 

base é proporcionar um padrão de proteção ao ser humano e ao meio ambiente sem limitar os 

benefícios decorrentes da utilização das radiações ionizantes (ICRP, 2007). 

 

  Os indivíduos ocupacionalmente expostos devem ser monitorados rotineiramente. Esta 

monitoração tem como principal objetivo a determinação do nível de radiação recebida pelo 

usuário como decorrência do seu trabalho, permitindo ainda observar as condições da 

instalação com relação a blindagens e procedimentos incorretos de trabalho (CUNHA; 

SOUZA, 2005). Para tanto, segundo a legislação brasileira, devem ser utilizados dosímetros 

para estimativa da dose efetiva de corpo inteiro. Em casos especiais, quando houver 

exposição de mãos, braços, pernas, ou olhos, adicionalmente, devem ser utilizados outros 

tipos de dosímetros, como os de extremidade (CNEN, 2005). Na Figura 4 são mostrados 

exemplos de monitores de extremidades.  

 

a)                                                              b) 

                          

 

Figura 4 - Monitores de extremidades, a) do tipo anel e b) do tipo pulseira. 
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  Em áreas como a de radiodiagnósticos que utiliza a fluoroscopia (hemodinâmica), 

PET-CT e radionuclídeos na medicina nuclear necessitam da utilização da dosimetria de 

extremidades devido as altas doses de radiação (PERKINS; GILVIN, 2002). Na Figura 5 é 

mostrado um desenho esquemático de um profissional manipulando material radiativo e 

utilizando dosímetros de extremidades nos pulsos, cabeça e dedos. Apesar de não está 

ilustrado na figura, existe ainda o dosímetro de tornozelo. 

 

 

 

 

Figura 5 – Dosímetros de extremidades para (1) cabeça, (2) pulso e (3) dedos (IAEA, 2004). 

 

 

  Como a contribuição das radiações pouco penetrantes para o equivalente de dose 

pessoal é pequena e a detecção deste tipo de radiação é difícil, e normalmente desprezada 

(PÉREZ et al., 2002). Entretanto, conforme trabalhos, citados abaixo, publicados na literatura, 

esta contribuição deve ser quantificada, sobretudo quando há manipulação de fontes de 

radiação beta (positiva e/ou negativa).  

 

  Rimpler e Barth (2007) investigaram doses nas extremidades de trabalhadores 

expostos a 
90

Y, 
186

Re e 
169

Er em rotinas médicas. Os resultados indicaram que o limite de dose 

anual de 500 mSv poderia ser excedido em alguns casos, o que ressalta a importância deste 

monitoramento (RIMPLER; BARTH, 2007). 

 

Chruscielewski et al. (2002) utilizaram dosímetros de LiF (fluoreto de lítio) para 

determinar a dose de radiação gama absorvida pelas mãos de trabalhadores durante as 
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atividades de preparo e manuseio de radiofármacos, obtendo doses de extremidade 

significativas. Entretanto, em pequenas distâncias, a dose absorvida devida à radiação beta 

pode ser duas vezes maior que a dose relativa à exposição aos raios gama, para fontes 

emissoras com atividades iguais, tornando essencial a inclusão de dosimetria beta em um 

programa de monitoração individual (BARTH et al, 2004). 

 

Garin et al. (2003) afirmaram que práticas como a aplicação intra-arterial de 
131

I 

podem ocasionar doses absorvidas das radiações gama e beta nos dedos de 8 a 24 vezes 

maiores que a dose medida simultaneamente no tórax, enquanto a avaliação da exposição de 

radiologistas pode apresentar valores de dose nas mãos 14 vezes maiores do que os valores 

obtidos no tórax. 

 

  Segundo Tandon et al. (2007), a medida da dose em extremidades é essencial para a 

monitoração de indivíduos que manipulam fontes radioativas não seladas. Em seu artigo, 

foram apresentados os resultados das doses nas extremidades avaliadas em 54 instituições da 

Índia. Os valores máximos encontrados foram: 1 mSv/GBq para 
99

mTc; 0,56 mSv/GBq  para 

18
F-FDG; e 6,5mSv/GBq, para 

153
Sm. Embora todas as doses medidas estivessem abaixo dos 

limites estabelecidos, os autores ressaltaram que o acompanhamento periódico das doses nas 

extremidades auxilia na disseminação de boas práticas e no estabelecimento de procedimentos 

seguros para manipulação de radioisótopos. 

 

  Na literatura encontram-se vários modelos de monitores individuais de extremidades, 

baseados em LiF:Mg,Ti, LiF:Mg,Cu,P e CaSO4:Dy (DAROS et al., 2001; GINJAUME et al., 

2006; VELBECK  et al., 2008). Estes modelos de monitores reúnem qualidades apropriadas 

para diversas aplicações, como por exemplo, a possibilidade de esterilização do monitor, o 

que permite o seu uso durante procedimentos médicos e na produção de radiofármacos. 

Alguns modelos possuem a desvantagem de terem formato e dimensões que dificultam a sua 

utilização em algumas atividades ou trazem desconforto para o manipulador. Os dosímetros 

de pulso, embora sejam mais confortáveis, subestimam as doses devido à distância em relação 

às fontes no momento da manipulação (BERUS et al., 2004).  

 

  Ginjaume et al. (2007) avaliaram as doses nas extremidades por meio da utilização de 

dosímetros de anel e de pulso em indivíduos que trabalhavam em centros de medicina nuclear 

e em radiologia intervencionista. Os resultados mostraram que as doses medidas nos dedos 
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foram da ordem de três vezes as doses medidas nos pulsos, o que, segundo os autores, indicou 

que a medida da dose nos dedos resulta em valores mais exatos. Além disso, os dosímetros 

termoluminescentes utilizados para detecção da radiação beta devem apresentar características 

especiais, tais como tamanho reduzido e ser fino a fim de evitar a atenuação da radiação 

(GINJUAME et al., 2007). 

 

Barth et al. (2004) realizaram dosimetria de extremidades das mãos de trabalhadores 

de radiofarmácias com detectores TL de LiF:Mg,Cu,P muito finos, com camada sensível 

inferior a 10 mg.cm
-3

, fixados em diferentes pontos das mãos. Observou-se que as doses 

locais recebidas nas mãos podem ser bastante altas devido à exposição a emissores beta em 

medicina e frequentemente não são adequadamente medidas utilizando-se os dosímetros hoje 

disponíveis, que não fornecem informação completa sobre as doses absorvidas nas mãos. A 

Figura 6 ilustra a manipulação de radiofármacos, onde se pode observar a proximidade das 

mãos do trabalhador ao material radioativo. 

 

 

 

 

Figura 6 – Manipulação de radiofármacos (PERKINS, 2002). 

 

 

No caso de fontes radioativas emissoras de pósitrons, cuidados especiais devem ser 

tomados devido à radiação de aniquilação, uma vez que a energia deste tipo de radiação é 
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maior que a energia das fontes gama, normalmente utilizadas nos serviços de medicina 

nuclear. Um exemplo do uso de fontes emissoras de pósitrons é a tomografia por emissão de 

pósitrons (PET) que utiliza o 
18

F-FDG (fluordesoxiglicose) (GUILLET et al., 2005). Vale 

ressaltar que, atualmente, no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CRCN-NE/CNEN) foi implantado um laboratório 

para produção do FDG-18 para utilização em PET. A produção rotineira de FDG-18 no 

CRCN requer a utilização da monitoração de extremidades para proteção dos trabalhadores 

envolvidos neste processo.  

 

  No Brasil, existem serviços de monitoração de extremidades no Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN e no Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria – IRD e no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE, 

implantado com aplicação dos testes descritos pela norma ISO 12794 e calibrados na atual 

grandeza operacional Equivalente de Dose Pessoal – Hp(0,07) (VILELA, et al. 2001). Porém 

a monitoração para exposição em campos mistos de radiação utilizando o TLD-100 precisa 

ser padronizada. Assim, este trabalho tem um intuito de estabelecer uma metodologia de 

calibração para esses dosímetros, para que eles sejam utilizados para monitorar trabalhadores 

expostos a campos mistos de radiação beta-fótons. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

  Neste capítulo serão apresentados os equipamentos, as fontes de radiação, os 

materiais utilizados e os métodos empregados para realização deste projeto. 

 

 Dosímetros de extremidades EXT-RAD XD-100 baseados em LiF:Mg,Ti (TLD-100); 

 Sistema de leitura Harshaw-Bicron 6600 pertencente à Divisão de Técnicas Analíticas 

e Nucleares (DITAN) do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-

NE); 

 Sistema de leitura Harshaw 4500 pertencente ao Laboratório de Dosimetria 

Termoluminescente (LDT) do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear 

(CDTN); 

 Fantoma de polimetilmetacrilato (PMMA) (ISO 4037) (1996);  

 Fonte padrão de césio 137 (
137

Cs), marca JLShepherd & Associates, pertencente à 

Divisão de Técnicas Analíticas e Nucleares (DITAN) do Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Nordeste (CRCN-NE); 

 Fonte padrão de cobalto 60 (
60

Co), marca IPEN, pertencente à Divisão de Técnicas 

Analíticas e Nucleares (DITAN) do Centro Regional de Ciências Nucleares do 

Nordeste (CRCN-NE); 

 Sistema de radiação X, marca Pantak, modelo HF 320, onde estão disponíveis as 

qualidades de radiação estabelecidas na ISO 4037 (1996), pertencente à Divisão de 

Técnicas Analíticas e Nucleares (DITAN) do Centro Regional de Ciências Nucleares 

do Nordeste (CRCN-NE) mostradas na Tabela 4; 

 Fonte padrão beta de 
90

Sr+
90

Y (2,26 MeV), marca Amershan Buchler, calibrada no 

laboratório de padronização primária da Alemanha, Physikalish-Techinische 

Bundesanstalt (PTB), pertencente ao Laboratório de Calibração de Dosímetros (LCD) 

do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN); 

 Irradiador gama, marca Steuerungstechnik & Strahlenschutz Gmbh, modelo STS, que 

contém três fontes de radiação (
137

Cs – 662 keV, 
60

Co – 1250 keV e 
241

Am – 59 keV) 

pertencente ao Laboratório de Calibração de Dosímetros (LCD) do Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN); 

 Computadores e impressoras, acoplados aos sistemas de medição; e 

 Fornos para tratamento térmico das amostras TL. 
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Tabela 4 - Qualidades de radioproteção estabelecidas na ISO 4037 (1996). 

 

Qualidade 
Tensão 

(kV) 
Filtração adicional 

1º CSR
a
 

(mmCu) 

2º CSR
b
 

(mmCu) 

N 40 37,6 0,205 mmCu 0,085 0,090 

N 60 58 0,578 mmCu 0,235 0,264 

N 100 97 5,018 mmCu 1,165 1,210 

N 120 116,4 5,008 mmCu + 1,002 mmSn 1,782 1,800 

N 150 145,7 2,574 mmCu 2,470 2,580 

N 200 189,4 2 mmCu + 3,02 mmSn + 1,0 mmPb 4,145 4,213 

 a- Primeira camada semi-redutora  b - Segunda camada semi-redutor 

 

 

3.1 Sistema dosimétrico de extremidades EXT-RAD XD-100 

 

Os dosímetros de extremidades utilizados foram do tipo TLD-100 (LiF:Mg,Ti), 

fabricados pela Thermo Electron Corporation (Harshaw/Bicron), colado em uma faixa de 

poliamida identificada por meio de um código de barra; esse sistema é chamado de chipstrate 

(Figura 7).  

 

Figura 7 - Sistema dosimétrico de extremidades EXT-RAD XD-100 composto de (1) TLD 100, colado 

em faixa de poliamida identificada por meio de código de barras, (2) cápsula de material plástico 

resistente a altas temperaturas, (3) cartão para leitura do dosímetro e (4) anel ajustável. 
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O chipstrate é encapsulado em um material plástico resistente a altas temperaturas, 

que é então associado a um anel também fabricado pela Harshaw/Bicron, ajustável ao dedo de 

qualquer trabalhador que venha ser monitorado. Este sistema dosimétrico é comercialmente 

conhecido como EXT-RAD XD-100. 

 

 Foram realizados os seguintes testes de caracterização para este sistema: sensibilidade 

individual, homogeneidade do lote, reprodutibilidade, dependência angular e dependência 

energética
2
. Estes testes foram realizados na Divisão de Técnicas Analíticas e Nucleares 

(DITAN) do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE). Após a 

caracterização, os dosímetros foram calibrados e foram realizados testes em campos mistos. 

Tais medições foram realizadas no Laboratório de Calibração de Dosímetros (LCD) e no 

Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDT) do Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico e Nuclear (CDTN). A metodologia para realização de cada um destes testes é 

descrita a seguir.  

 

 

3.1.1 Sensibilidade individual do material termoluminescente 

 

 

Foi tomado um lote com 100 dosímetros, divididos em 12 subgrupos com 8 

dosímetros para irradiação devido às limitações do tamanho do campo; 4 dosímetros foram 

utilizados para avaliação da radiação de fundo (BG – background).  

 

Os subgrupos foram irradiados com o valor de Hp (0,07) igual a 5 mSv, utilizando 

fonte de 
137

Cs, à distância de 1 m. Os dosímetros foram irradiados sobre o fantoma de dedo 

em PMMA (polimetilmetacrilato) de 19 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento (Figura 

8), conforme norma ISO 4037 (ISO, 1996).  

 

 

 

 

 

                                                 
2
  A irradiação na energia de 2260 keV (fonte padrão de 

90
Sr+

90
Y) foi realizada no Laboratório de Calibração de 

Dosímetros  (LCD) do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear (CDTN).  
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a)                                                                     b) 

 

                  

 

Figura 8 – a) Ilustração esquemática do fantoma de dedo e b) sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 

posicionado sobre o fantoma. 

 

 

 Foram determinados os fatores de sensibilidade (fs) dos 100 detectores utilizando a 

equação 3, sugerida pela ISO 12794 (ISO, 2000). 

 

                                                     fs  
 i

  
                                               (3) 

 

 

onde:   fS - fator de correção da sensibilidade individual; 

            Li - leitura do detector TL (nC); 

              - média das leituras do grupo de detectores TL (nC); 

 

 A partir dos resultados obtidos para o teste de sensibilidade, foram selecionados os 20 

dosímetros com fs mais próximos para lote de trabalho e com esses dosímetros foram 

realizados os testes de homogeneidade. 
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3.1.2 Testes de homogeneidade do lote 

 

 Para avaliar a homogeneidade do lote de trabalho, composto pelos 20 dosímetros 

selecionados após o teste de sensibilidade, foram realizados 10 ciclos idênticos de tratamento 

térmico pré-leitura, irradiação e leitura. Os detectores TL foram irradiados com um valor de 

Hp(0,07) igual a 10 mSv, utilizando-se a fonte padrão de 
137

Cs, a 1m de distância da fonte. A 

homogeneidade foi dada pelo coeficiente de variação para cada irradiação (Equação 4). 

  

 

 

                                                             C   
   i Is 

  
                                                          (4)  

 

 

 

onde: CVH – coeficiente de variação da homogeneidade (%); 

            s - desvio padrão das leituras do lote de detectores TL (nC); 

              - média das leituras do lote de detectores TL (nC). 

O limite de aceitação estabelecido para este teste, pela ISO 12794, é de 15% (ISO, 

2000). 

 

 

3.1.3 Teste de reprodutibilidade do lote 

 

 A avaliação da reprodutibilidade do material foi obtida para o grupo de 10 dosímetros 

que se apresentaram mais homogêneos. Foram realizados 10 ciclos de tratamento térmico, 

irradiação (com Hp(0,07) igual a 10 mSv, no feixe padrão de 
137

Cs) e leitura. A 

reprodutibilidade foi dada pelo coeficiente de variação para cada detector TL (equação 5).  

 

 

                                          C    
  i  Is

  
                                                             (5) 
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onde:         CVR - coeficiente de variação da reprodutibilidade (%); 

                      sLi - desvio padrão das leituras de um determinado detector TL (nC); 

                       - média das leituras de um determinado detector TL (nC). 

                      IS - intervalo de confiança para o desvio padrão (nC). 

 

  

Para o cálculo do intervalo de confiança para o desvio padrão, foi utilizada a equação 

6 (ISO, 2000): 

 

 

                                            Is ns    tn .  s i .  
 

   ns-  
                                                               (6) 

 

 

onde: IS (ns) - intervalo de confiança para o desvio padrão em n medidas (nC); 

 tn -  valor estatístico da tabela t-students para n medidas; 

 SLi - desvio padrão das medidas (nC); 

 ns - quantidade de medidas realizadas. 

 

O limite de aceitação estabelecido pela ISO 12794 para esse teste é de 10% (ISO, 

2000). 

 

 Para avaliação da incerteza da medição, foram utilizadas recomendações dadas no 

texto “Guia para expressão da incerteza da medição” (ABNT, 2003). 

 

 A incerteza expandida foi calculada pela equação 7: 

 

                                                                 k.uc                                                                  (7) 

 

onde: k – é o fator de abrangência correspondente a um nível de confiança superior a 95% 

(igual a 2); e 

          uc – é a incerteza padrão combinada, dada pela soma de todas as componentes 

individuais de incerteza (u1, u2, u3 e u4), dadas abaixo. 
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 A incerteza relativa à reprodutibilidade (u1) é uma componente da incerteza do Tipo A 

e é dada pela equação 8. 

 

  

                                                        u   
s

 n
                                                                     (8) 

 

onde: s – é o desvio padrão 

          n – é o número de medidas 

 

 

 As incertezas relativas à resolução (u2) e ao posicionamento do detector (u3) são 

componentes de incertezas do tipo B, correspondem a uma distribuição retangular e foram 

calculados pelas equações 9 e 10. 

 

 

                                                       
 

  
                                                                           (9) 

 

 Onde a corresponde a menor valor de divisão da escala do monitor divido por 2. 

 

 

                                                         
    

  
                                                                        (10) 

 

 A incerteza do padrão de calibração, u4, é do tipo B e o seu valor é obtido a partir do 

certificado de calibração. 

 

 O valor da incerteza padrão combinada (uc) foi obtido a partir da equação 11. 

  

 

                                               uc     
    

    
    

                                                          (11) 
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3.1.4 Dependência angular 

 

Para a realização do teste de dependência angular foi utilizado um grupo de 4 

dosímetros. Os dosímetros foram posicionados no fantoma de dedo e irradiados com Hp(0,07) 

de 5 mSv proveniente de uma fonte de 
137

Cs, com distância entre ponto focal aos dosímetros 

de 1 m (ISO, 2000).  

 

Na figura 9 está ilustrado esquematicamente o teste de dependência angular da 

resposta TL, que foi avaliada para os ângulos que variaram de -60º a +60º.  

 

Os valores da resposta TL medidos, ao incidirem feixes de radiação com angulações 

de 20°, 40° e 60° em relação à direção normal (0°), não devem diferir em mais de 15 % (ISO 

2000). 

 

 

 

 

Figura 9 - Diagrama esquemático do arranjo experimental utilizado para o estudo da dependência 

angular. 
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3.1.5 Dependência energética 

 

Para o teste da dependência energética foi utilizado um grupo de 10 dosímetros pré-

selecionados, posicionados no fantoma de dedo e irradiados com os feixes padronizados de 

raios X (nas energias de 48, 83, 118 e 164 keV), fontes de 
137

Cs (662 keV), 
60

Co (1253 keV) e  

90
Sr+

90
Y (2260 keV). Para cada valor de energia utilizado, os dosímetros foram irradiados 

com Hp(0,07) iguais a 1, 3, 5, 7 e 10 mSv. Foram mantidas as distâncias de 1 m para as fontes 

de radiação gama, 20 cm para a fonte de radiação beta e 3,4 m para o equipamento de raios X, 

uma vez que estas são as distâncias de referência para cada uma das fontes utilizadas, 

conforme ISO 4037 (ISO, 1996). 

 

Para cada valor de Hp(0,07), foram calculados os valores médios da resposta TL em 

função energia da radiação. Em seguida, estes valores foram normalizados em relação ao 

valor médio obtido para a energia do 
90

Sr+
90

Y. O valor de dependência energética foi adotado 

como sendo a maior variação percentual da resposta TL observada no intervalo de energia 

estudado. 

 

A conformidade para este teste é estabelecida de tal forma que o valor da grandeza 

avaliada, para fótons de diversas energias, não deve diferir do valor obtido para a energia do 

137
Cs em mais de 30%, conforme CASMIE (1995) e IEC (1991), e, para fontes de radiação 

beta com energia entre 0,5 e 3 MeV, a resposta não deve variar em mais de 50%, conforme 

ISO 12794 (2000). 

 

 

3.1.6 Calibração dos dosímetros 

 

 

Os dosímetros foram calibrados em feixes padronizados de radiação gama utilizando a 

fonte de césio (
137

Cs), pertencente ao irradiador gama STS (Figura 10), e em feixe de radiação 

beta utilizando-se a fonte de estrôncio/ítrio (
90

Sr+
90

Y) (Figura 11). Os dosímetros foram 

calibrados em Hp(0,07), no intervalo de 1 a 10 mSv. Foram irradiados 4 dosímetros 

posicionados sobre o fantoma de dedo, sendo este procedimento repetido 5 vezes para cada 

valor de Hp(0,07). Foram utilizadas as distâncias de 1,5 m para a fonte de 
137

Cs e  20 cm para 

a fonte de 
90

Sr+
90

Y, conforme procedimento estabelecido pelo LCD/CDTN. 
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Após as leituras, foram calculadas as médias das respostas TL para cada valor de 

Hp(0,07). Estes valores foram utilizados para a obtenção das retas de calibração para cada 

fonte de radiação. Foram feitos ajustes lineares às retas de calibração obtidas e os fatores de 

calibração foram determinados a partir de seus coeficientes angulares.  

 

 

 

 

Figura 10 - Irradiador gama STS (LCD/CDTN). 

 

 

 

Figura 11 - Fonte padrão beta de 
90

Sr+
90

Y (LCD/CDTN). 

 

 

3.1.7 Teste em campos mistos 

  

Para simular o uso dos dosímetros em locais de trabalhos, 36 dosímetros (do lote 

inicial de 100), foram divididos em grupos de 4, e irradiados utilizando-se a fonte de 
137

Cs 
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(fótons) e logo após a fonte de 
90

Sr+
90

Y (beta), sem passar por uma leitura prévia, com 

valores de Hp (0,07) apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Valores de Hp (0,07) para irradiações de dosímetros em campos mistos de radiação 

beta-fótons. 

 

 

Para a seleção da metodologia de calibração do sistema dosimétrico EXT-RAD XD-

100, utilizado neste trabalho, para uso em feixes mistos foi aplicada o seguinte procedimento: 

 

 Foram calculadas as médias das leituras TL (em nC) obtidas para cada grupo de 

dosímetros irradiados; 

 Utilizando-se os fatores de calibração para as energias de 
90

Sr+
90

Y e 
137

Cs 

obtidos anteriormente, foram calculados os valores de Hp(0,07) (Vcalculado); 

 Estes valores foram comparados aos valores reais de Hp(0,07) utilizados, (Vreal) 

(Tabela 6); 

 O método que apresentou diferenças percentuais menores entre Vcalculado e Vreal 

foi escolhido como método mais adequado para calibração do sistema EXT-

RAD XD-100 para uso em campos de radiação mistos beta-fótons. 

 

Grupo de 

Dosímetros 

Hp (0,07)
137

Cs 

(mSv) 

Hp (0,07) 
90

Sr+
90

Y 

(mSv) 

Hp (0,07) TOTAL 

(mSv) 

1 1  1 2 

2 2  1 3 

3 1 3 4 

4 2 3 5 

5 2 5 7 

6 5 5 10 

7 7 3 10 

8 3 7 10 

9 2 10 12 
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 Os testes para determinação do limite mínimo de detecção (LD) e variação da 

resposta em função das condições ambientais não foram realizados devido a problemas 

técnicos. Entretanto, os mesmos devem ser realizados futuramente em parceria ao 

LDT/CDTN.  

 

 

3.2 Sistema de leitura termoluminescente 

 

 As leitoras utilizadas para as análises dosimétricas são ambas fabricadas pela 

Harshaw. Para os testes realizados no CRCN-NE, foi usado o modelo 6600 (leitora 

automática) (Figura 12). Esta leitora tem capacidade para ler 200 pares de dosímetros de 

extremidades em um cartão de alumínio, processados em dois canais distintos. Utiliza gás 

nitrogênio gerado por um compressor, possibilitando o aquecimento do material sem que ele 

tenha contato com a superfície aquecedora e propicia taxas de aquecimento de até centenas de 

graus por segundo. Os dosímetros são tratados termicamente na própria leitora.  

A leitora Harshaw modelo 4500 (Figura 13), utilizada nos testes realizados no CDTN, é 

do tipo manual e pode realizar leituras de vários tipos de detectores TL, pois permite por meio 

do software WinRems controlar vários perfis de aquecimento. O processo de leitura ocorre 

com a presença do gás nitrogênio para redução de ruído relativo ao efeito da 

triboluminescência (sinais espúrios). Neste caso os dosímetros eram tratados em um forno 

apropriado. 
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Figura 12 - Leitora TLD da Harshaw-Bicron Modelo 6600. 

 

 

 

Figura 13 – Leitora TLD da Harshaw-Bicron Modelo 4500. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Fator de sensibilidade (fS) 

 

 Para caracterização do sistema dosimétrico TL foi necessário determinar o fator de 

sensibilidade individual dos detectores TL. A Tabela 6 apresenta as médias das leituras TL o e 

os fS individuais (Equação 1)  obtidos para os 20 detectores TL que apresentaram valores mais 

próximos (entre 0,78 e 1,38). Não existe limite de aceitação para esse teste. 

 

Tabela 6 - Fator de sensibilidade individual obtido para cada detector TL. 

 

Dosímetro Média (nC) 
Fator de 

sensibilidade fS 

1 66,6 0,78 

2 74,2 0,87 

3 86,0 1,01 

4 76,7 0,90 

5 83,0 0,98 

6 78,0 0,92 

7 91,9 1,08 

8 87,9 1,03 

9 76,8 0,90 

10 82,5 0,97 

11 94,1 1,11 

12 97,3 1,15 

13 96,6 1,14 

14 88,6 1,38 

15 93,5 1,04 

16 70,4 1,10 

17 94,7 0,83 

18 74,9 1,11 

19 77,3 0,88 

20 76,2 0,91 
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4.2 Homogeneidade do lote 

 

A Tabela 7 apresenta o resultado do teste de homogeneidade do lote dos detectores 

TL. 

 

 A avaliação da homogeneidade indicou que o grupo de detectores TL possui resposta 

bastante similar. O valor avaliado de homogeneidade do lote de detectores TL não excede 

6,9%, atendendo aos critérios de aceitação estabelecidos pela ISO 12794 de 15% para 10 mSv 

(ISO, 2000).  

 

Tabela 7 – Resultado do teste de homogeneidade do lote realizado nos monitores de extremidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosímetro Média (nC) s (%) CVH (%) 

1 66,6 2,6 3,9 

2 74,2 2,1 2,8 

3 85,87 0,36 0,6 

4 76,7 2,4 3,1 

5 82,8 4,4 5,3 

6 78,1 2,1 2,7 

7 91,9 5,7 6,2 

8 87,9 1,6 1,8 

9 76,8 5,2 6,8 

10 82,5 5,7 6,9 

11 94,1 5,2 5,5 

12 97,3 2,1 2,2 

13 96,6 5,2 5,4 

14 88,6 2,8 3,2 

15 93,6 2,1 1,0 

16 70,4 3,0 4,3 

17 94,7 2,3 2,4 

18 74,9 2,5 3,3 

19 77,3 1,8 2,3 

20 76,2 1,1 1,4 
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4.3 Reprodutibilidade dos dosímetros 

 

Os resultados obtidos para a reprodutibilidade da resposta TL, por meio de cálculo do 

CVR (equação 3), foram inferiores a 4,8% (Tabela 8), atendendo aos critérios de aceitação 

estabelecidos pela ISO 12794, para a qual os valores obtidos para os coeficientes de variação 

da reprodutibilidade não devem exceder 10 % (ISO, 2000). 

 

 

Tabela 8 - Resultados do teste de reprodutibilidade com os dosímetros TL. 

 

Dosímetro Média (nC) s (nC) 
(1)

 

              

Is
(2)

 

 

 

CVR
(3)

 

 

 

U95%
(4)

 

 

1 85,5 0,93 0,5 1,7 1,9 

2 86,4 0,90 0,5 1,6 1,8 

3 86,0 1,2 0,7 2,2 2,4 

4 86,6 0,84 0,5 1,5 1,7 

5 86,4 1,2 0,7 2,2 2,4 

6 87,3 1,6 0,8 2,7 3,1 

7 88,6 1,4 0,8 2,4 2,8 

8 87,9 0,87 0,5 1,5 1,7 

9 84,2 2,6 1,4 4,8 5,2 

10 85,3 2,0 1,1 3,6 4,0 

 

(1) Desvio padrão para cada detector, (2) intervalo de confiança, (3) coeficiente de reprodutibilidade e (4) 

incerteza expandida para cada detector. 

 

 

4.4 Dependência angular 

 

Na Figura 14 são mostradas as médias leituras TL em função do ângulo de incidência 

da radiação. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que os diferentes ângulos de 

incidência do feixe de radiação nos dosímetros não interferiram de forma significativa na 

resposta do mesmo, pois a variação da resposta TL para o sistema dosimétrico foi inferior a 
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15%, permanecendo dentro dos limites aceitáveis requeridos pela ISO 12794 para este teste 

(ISO, 2000).  

 

 

 

Figura 14 – Resposta TL em função do ângulo de incidência da radiação. 

 

Pérez et al. (2002) apresentaram resultados satisfatórios para o teste de dependência 

angular, exceto para o ângulo de 60° que apresentou uma resposta subestimada de 

aproximadamente 40%. Cecatti (2006) afirma que a resposta termoluminescente apresenta 

dependência angular acentuada para ângulos maiores que 45° para a maioria dos dosímetros 

termoluminescentes. Estes comportamentos não foram observados neste trabalho, indicando 

que este sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 pode ser utilizado na monitoração de 

extremidades de indivíduos ocupacionalmente expostos sem necessidade de correção para 

resposta subestimada. 
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4.5 Dependência energética 

 

Neste trabalho foram obtidos resultados em conformidade às normas da ISO (12794, 

4037), para todos os valores de Hp(0,07) utilizados, e às recomendações do CASMIE (1995), 

exceto para Hp(0,07) de 1 mSv (Tabela 9), que apresentou uma variação percentual na 

resposta em todo intervalo de energia considerado de 38,9%. Este resultado pode ser atribuído 

a maior incerteza associada a esta medida. Vale ressaltar que o valor de aceitação para este 

teste adotado pelo CASMIE (1995), refere-se apenas à irradiação com fótons e que, neste 

trabalho, os dosímetros foram irradiados também com fonte beta de 
90

Sr+
90

Y. 

 

 

Tabela 9 - Dependência energética do TLD-100. 

 

Hp(0,07) 

(mSv) 

Resposta percentual 

normalizada em relação ao 

Sr
90

+Y
90 

1 38,9% 

3 28,7% 

5 27,9% 

7 

10 

29,7% 

29,1% 

 

 

Os resultados obtidos corroboram os resultados publicados por Vilela et al. (2001) 

para o mesmo sistema dosimétrico. Resultados semelhantes foram obtidos por Pérez et al. 

(2002), utilizando LiF:Mg,Cu,P, no intervalo de energia de 48 a 662 keV e por Velbeck et al 

(2008), que utilizaram TLD-700H, no intervalo de energia de 40 a 2260 keV. Por outro lado, 

Freire et al.(2008) encontraram resultados acima do limite requerido pela ISO 12794 (2000) 

para energias inferiores a 83 keV, utilizando LiF:Mg,Ti. 
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Esses resultados evidenciam a importância da realização deste teste, sobretudo para 

dosimetria individual, onde as energias dos campos de radiação a que os trabalhadores estão 

expostos são desconhecidas. 

 

  

4.6 Calibração dos dosímetros 

 

Foram obtidas retas de calibração para o sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 para 

as energias de radiação gama (
137

Cs) e de radiação beta (
90

Sr+
90

Y). Para facilitar a 

visualização, nas Figuras 15 e 16 são ilustrados os valores médios das respostas TL dos 

dosímetros (pontos) e os desvios padrão das médias para cada ponto (barras), além da reta de 

ajuste (linha contínua). A Tabela 10 apresenta os parâmetros de ajuste aplicados às retas de 

calibração. Os valores dos coeficientes angulares (B) calculados correspondem aos fatores de 

calibração para cada uma das fontes utilizadas. 

 

 

Figura 15 - Curva de calibração do EXT-RAD XD-100 para a energia de 
137

Cs (662 keV).  
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Figura 16 - Curva de calibração do EXT-RAD XD-100 para a energia 
90

Sr+
90

Y (2260 keV).  

 

 

Tabela 10 - Parâmetros do ajuste linear* aplicado às curvas de calibração obtidas, onde B é o 

coeficiente angular da reta e R, o coeficiente de correlação. 

 

 

Qualidade de 

radiação 

Coeficiente 

angular 

(B) 

(nC/mSv) 

Coeficiente de 

correlação 

(R)
2
 

137
Cs 16,0 0,9999 

90
Sr+

90
Y 16,3 0,9996 

                                           

                         * Regressão linear: y = B x 
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4.7 Teste em campos mistos 

 

 As diferenças percentuais obtidas entre os valores de Hp(0,07) calculados e reais são 

apresentados na Tabela 11. A partir dos resultados obtidos, pode-se perceber que na maioria 

dos casos, as menores diferenças percentuais foram obtidas quando foi utilizado o fator de 

calibração determinado para a energia do 137
Cs. 

 

Tabela 11 – Resultados obtidos para o sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 utilizando os fatores de 

calibração do 
137

Cs e 
90

Sr+
90

Y. 

 
 

 

 

 

Ginjaume et al. (2006) compararam o desempenho de vários materiais TL para 

utilização em campos mistos de radiação. Neste artigo, os autores sugerem uma metodologia 

de calibração específica, utilizando-se fontes padrões de radiação X, 
137

Cs, 
60

Co, 
204

Tl e 

90
Sr+

90
Y. Entretanto, quando uma fonte de radiação X não estiver disponível, os autores 

recomendam o uso de uma fonte padrão de 
90

Sr+
90

Y. 

Ao contrário do que sugere o artigo de Ginjaume et al. (2006), os resultados obtidos 

neste trabalho indicam que o fator de calibração correspondente à energia do 
137

Cs quanto o é 

    Hp (0,07) (mSv) 

137
Cs + 

90
Sr+

90
Y 

 

(V calculado - V real)  (%) 

137
Cs 

90
Sr+

90
Y 

1        +        1 

2         +        1 

1        +        3 

2        +        3 

2         +        5 

5          +        5 

7         +         3 

3          +       7 

2         +      10 

18,3 19,5 

9,6 11,0 

5,7 4,1 

15,3 16,6 

10,4 11,8 

10,6 12,0 

16,9 18,2 

16,4 14,6 

3,3 4,8 
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o mais adequado para o sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 para utilização em campos 

mistos beta-fótons.  

 

É importante ressaltar que, caso outro tipo de material seja utilizado, este teste deve 

ser refeito para determinação da metodologia de calibração. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 

Pode-se concluir que o sistema dosimétrico EXT-RAD XD-100 satisfaz aos requisitos 

necessários para aplicação na monitoração das extremidades de indivíduos ocupacionalmente 

expostos a campos mistos beta-fótons. 

 

A avaliação da homogeneidade não excedeu 6,9%. Já em relação à reprodutibilidade 

foram obtidos valores de CVR inferiores a 4,8%. 

 

 Para o teste de dependência angular dos dosímetros a variação da resposta TL  em 

função do ângulo de incidência  da radiação foi inferior a 15%; 

 

 O teste de dependência energética a variação das respostas em relação ao 
90

Sr+
90

Y  foi 

inferior a 50%. 

 

 Os resultados obtidos sugerem que, para utilização de dosímetros de extremidades 

EXT-RAD XD-100, em campos mistos de radiação beta-fótons, a metodologia mais adequada 

para calibração é irradiá-los com uma fonte padrão 
137

Cs, pois os melhores resultados são 

obtidos quando se utiliza o fator de calibração para esta energia. 
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ANEXO A 

 

 

   Principais grandezas e unidades da radioproteção 

 

Na utilização das radiações ionizantes, uma das questões iniciais é como realizar uma 

medição de grandezas utilizando a própria radiação ou os efeitos e subprodutos de suas 

interações com a matéria (CEMBER, 2008). 

 

  O conceito de grandezas físicas e suas unidades se tornaram de grande importância 

com o avanço tecnológico e científico das utilizações das radiações ionizantes, com o objetivo 

de estabelecer a relação da interação com o tecido humano aos riscos de induzirem 

detrimentos à saúde humana. Existem instituições internacionais responsáveis pelas 

definições das grandezas, relações entre elas e suas respectivas unidades (TAHUATA et al, 

2003). 

   

Para radiação externa de um dado fluxo de energia, a dose absorvida em um 

determinado ponto em um meio depende do tipo de radiação, da energia da radiação, da 

profundidade do ponto e da constituição elementar do meio absorvedor neste ponto 

(CEMBER, 2008). 

 

A grandeza exposição, X, é uma medida do fluxo de fótons e está relacionada à 

quantidade de energia transferida do campo de radiação para uma unidade de massa de ar. A 

exposição é a grandeza física definida como sendo a quantidade total de cargas elétricas dQ 

por unidade de massa dm, de todos os íons de um mesmo sinal produzidos no ar, quando 

todos os elétrons liberados pelos fótons no elemento de volume de ar são completamente 

freados (CEMBER, 2008). 

    

                                 

                                                      
dm

dQ
X                                    (1) 
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 A grandeza exposição foi a primeira grandeza definida para fins de radioproteção, 

sendo aplicada apenas para raios X e gama, não sendo empregada para nêutrons, partículas 

alfa ou beta (VIVOLO, 2006). 

 

A unidade de exposição no Sistema Internacional (SI) é C/kg. A unidade antiga de 

exposição tem como símbolo R (roentgen), sendo: 1R = 2,58 10
-4

 C/kg, porém seu uso não é 

mais recomendado (CEMBER, 2008). A exposição tem limitações fundamentais: é definida 

apenas para fótons que interagem no ar e envolve um limite superior de energia dos fótons em 

cerca de 3 MeV. 

 

Estas limitações foram superadas quando a grandeza Kerma, K, foi introduzida na 

radioproteção. Kerma (kinetic energy released in matter) é energia cinética liberada num meio 

absorvedor qualquer, definida como sendo a soma das energias cinéticas iniciais (dEtr) de 

todas as partículas carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons, incidentes em um 

meio de massa (dm) (CEMBER, 2008). 

 

 

                                                    
dm

dE
K tr                               (2) 

 

 

A unidade de kerma no SI é joule por quilograma (J/kg); esta unidade recebe o nome 

especial de gray (Gy). 

 

 A dose absorvida é a grandeza fundamental em proteção radiológica (ICRU 1993), 

dada pela quantidade de energia depositada (dE) pela radiação ionizante em qualquer meio, 

por unidade de massa (dm) do material absorvedor. É o resultado final da interação entre a 

radiação e a matéria e é definida como mostrado na Equação 3. 

 

                                                        
dm

dE
D                                      (3) 
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 No SI, a unidade de dose absorvida é o joule por quilograma, J/kg, que recebe o nome 

de gray (1Gy = 1J/kg) (CEMBER, 2008). 

 

 Entretanto, a correlação entre os efeitos provocados pela deposição de energia em 

tecidos e órgãos e a dose absorvida envolve além da própria dose, outros fatores, como tipo de 

tecido ou órgão considerado e o tipo da radiação envolvida no processo. Dessa forma, uma 

dada dose absorvida pode resultar em diferentes níveis de danos biológicos dependendo do 

tipo de radiação ou do órgão ou tecido exposto. Assim foi estabelecida a dose equivalente, 

que leva em consideração o impacto biológico da radiação (ICRP 2007). 

 

A dose equivalente é a medida da equivalência em energia absorvida pelo tecido 

biológico, considerando a eficácia biológica relativa (RBE - Relative Biological Effective), 

isto é, atribui-se à dose absorvida um peso característico da radiação absorvida  ωR) 

(CEMBER, 2008). 

 

A necessidade desta grandeza decorre do fato de que doses iguais de radiações 

diversas podem produzir danos biológicos de diferentes intensidades. Por exemplo, doses da 

ordem de 5 Gy de radiação gamano olho humano provocam o aparecimento de catarata. 

Contudo, doses de nêutrons rápidos em torno de 0,25 Gy já podem produzir o mesmo efeito 

biológico. Assim, o fator RBE dos nêutrons é cerca de 20 vezes maior do que o da radiação 

gama, que vale 1, conforme se determina experimentalmente (CEMBER, 2008). 

 

O fator RBE é definido por: 

 

          
                                                      

                                                          
                       (4) 

 

 

A dose equivalente é dada pela expressão: 

 

                                                                                                                            (5) 
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Onde: 

          é o fator de peso da radiação incidente no órgão ou tecido; e 

         D é a dose absorvida média, em um órgão ou tecido. 

 

A unidade especial da dose equivalente é o sievert, cujo símbolo é Sv. No SI, a 

unidade é J/kg, sendo: 1Sv = 1 J/kg (CEMBER, 2008). 

 

Os fatores de peso, , foram selecionados pela ICRP para representar os valores da 

RBE da radiação na indução de efeitos biológicos para doses e taxas de dose baixas. Os 

fatores de peso  independem do tecido ou orgão irradiado e são válidos para irradiação 

interna ou externa (ICRP, 2007). 

 

Tabela 1 – Fatores de peso da radiação para diferentes tipos de e energias de radiação ionizante (ICRP, 

2007). 

 

Tipos e faixa de energia da radiação Fator de peso da radiação ( ) 

Fótons de todas as energias 1 

Elétrons e múons, de todas as energias 1 

Nêutrons, energia < 10 eV 5 

Nêutrons de 10 keV a 100 keV 10 

Nêutrons >100 keV a 2 MeV 20 

Nêutrons >2 MeV a 20 MeV 10 

Nêutrons >20 MeV 5 

Prótons, energia > 2 MeV 5 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e núcleos pesados 20 

 

 

 Para fornecer a estimativa do risco da exposição total às radiações ionizantes, foi 

introduzida a grandeza dose efetiva simbolizada por E. A dose efetiva leva em consideração 
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tanto o tipo de radiação quanto a radiosensibilidade do órgão ou parte do corpo irradiado 

(CEMBER, 2008). 

 

Dose efetiva, E, é soma ponderada das doses equivalentes, HT, em todos os órgãos e 

tecidos do corpo, ponderados pelo fator wT, onde esse fator é o peso de cada tecido ou órgão.  

 

 

                                                                                                                        (6) 

 

 A unidade de dose efetiva no SI é a mesma da dose equivalente HT, ou seja, Sv 

(CEMBER, 2008). 

 

 O fator de peso para o tecido ou órgão, wT, mostrado na Tabela 3, corresponde a 

porcentagem do risco do efeito estocástico quando o corpo inteiro é irradiado de maneira 

uniforme.  

 

Tabela 2 – Valores do fator peso wT para tecido ou órgão definido na antiga ICRP 26 e para 

nova ICRP 103 (ICRP, 2007). 

 

Órgão ou Tecido 

Fator de peso ( ) 

ICRP 26                 ICRP 60 

Gônadas 

Medula óssea (vermelha) 

Cólon 

Pulmão 

Estômago 

Bexiga 

Mama 

Fígado 

Esôfago 

Tireóide 

Pele 

Superfície óssea 

Restante * 

0,25 

0,12 

- 

0,12 

- 

- 

0,15 

- 

- 

0,03 

- 

0,03 

0,30 

0,20 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,01 

0,01 

0,05 

* cérebro, intestino grosso superior, intestino delgado, rins, útero, 

pâncreas, vesícula, timo, adrenais e músculo. 
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Uma vez que a grandeza dose efetiva não é mensurável, novas grandezas para uso em 

radioproteção com fontes de radiação externas foram introduzidas pela ICRU 51 (1993). São 

elas: o equivalente de dose ambiental, H*(d), o equivalente de dose direcional, H´(d), e o 

equivalente de dose individual, Hp(d), cuja unidade de medida é o J/Kg recebendo o nome 

especial de sievert (Sv) (ICRU, 1993). 

 

O equivalente de dose ambiental e equivalente de dose direcional são grandezas 

operacionais para monitoração de área. O equivalente de dose ambiental, H*(d), em um ponto 

de interesse do campo de radiação, é o equivalente de dose que poderia ser produzido por um 

correspondente campo expandido e alinhado, na esfera ICRU
3
, a 10 mm de profundidade, em 

um raio de direção oposta ao campo alinhado. O equivalente de dose direcional, H´ (d,Ω),  

para um ponto no campo de radiação, é o equivalente de dose que poderia ser produzido por 

um campo expandido, na esfera da ICRU, em uma profundidade d e em uma direção 

específica Ω. Na monitoração de área para radiação pouco penetrante, H´  0,07,Ω  é usado 

geralmente para estimativa dose-pele (ICRU, 1985). 

 

A grandeza operacional para uso em monitoração individual, o equivalente de dose 

pessoal, Hp d , é definido como o “equivalente de dose profunda” em tecido mole, numa 

profundidade d (em milímetros), a partir de um ponto específico na superfície do corpo. Para 

estimar a dose efetiva devido à exposição externa deve ser utilizado um monitor individual 

posicionado no ponto mais exposto do tórax, calibrado em HP(10), para a profundidade 10 

mm, para radiações fortemente penetrantes (ICRU,  1985). 

 

 Para campos não uniformes ou radiação pouco penetrante, deve também ser estimada 

a dose equivalente em tecidos específicos. No caso de radiações pouco penetrantes, a dose 

equivalente na pele e nas extremidades (pés e mãos) deve ser estimada por dosímetros 

individuais calibrados em Hp(0,07). No caso da dose equivalente no cristalino, deve-se usar 

monitores individuais calibrados na grandeza operacional Hp(3) (CNEN – 1996). 

 

 Consta na publicação da Agência Intencional de Energia Atômica, IAEA, que as 

radiações fracamente penetrantes correspondem às partículas beta com energia abaixo de 500 

                                                 
A esfera ICRU é uma esfera de 30 cm de diâmetro de material equivalente ao tecido humano com densidade de 

1gcm
-3

 e composta de 76,2% de oxigênio, 11,1% de carbono, 10,1% de hidrogênio e 2,6% de nitrogênio 

(ICRU, 1996). 
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keV e fótons com energias até 20 keV (IAEA, 2004). Os nêutrons correspondem a radiações 

fortemente penetrantes. 

 

 A Tabela 3 apresenta um resumo das grandezas operacionais para monitoração pessoal 

e de área. 

 

 Tabela 3 – Grandezas operacionais para monitoração de área e individual (ICRU 1993). 

 

Radiação externa Monitoração de área Monitoração pessoal 

Fortemente penetrante H* (10) Hp (10) 

Fracamente penetrante 
Pele H’  0,07  Hp (0,07) 

Cristalino H’  3  Hp (3) 
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