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A proteção radiológica originou-se da necessidade de se

estudar, analizar e prever os efeitos das radiações nos seres

humanos e no meio ambiente e de se adotar medidas, preferente^

mente de caráter preventivo» para que qualquer indivíduo que

se exponha às radiações ionizantes, não ultrapasse os limi -

tes seguros de exposição. De uma forma generalizada, podemos

dizer que o objetivo da proteção radiológica é «vitar ou mi-

nimizar os efeitos somáticos das radiações e evitar ao máxi-

mo a deterioração da constituição genética da população.

Com base nesta filosofia, que envolve um risco calcula-

do, foram criados conceitos básicos, como o de "dose máxima

permissível", que segundo definição do I.CS.?., vem a sen

- a dose permissível para um indivíduo, ou seja; a dose acu-

mulada através de um longo período de twq>o on zwsultante de

uma única exposição, a qual, de acordo com as conhecimentos

atuais, possui uma probabilidade desprezível áe produzir da-

nos somáticos ou genéticos. Assim, a dose ̂ Brxiwn permissível

poderá produzir efeitos somente detetáveis por «eio de neto-

dos estatísticos aplicados a grandes grupos de indivíduos e

através de longos períodos de tempo.

Fundamentalmente, os efeitos biológicos das radiações

ionizantes são devidos às interações das radiações com cs á-

tomos e moléculas do corpo, resultando na ionizaçSo ou exci-

tação dos átomos ou ruptura das moléculas do organismo. Tais

interações, caso a dose de radiação absorvida seja suficien-

te, podem provocar efeitos no indivíduo exposto - os efeitos

I?



r

i
i
i

i
i
i

n
I!

11

somáticos. Porem as radiações ionizantes podem afetar célu -

las envolvidas no processo de reprodução. Estes efeitos ain-

da que nio observados no indivíduo exposto à radiação» pode-

rão ser notados somente nos seus descendentes - são os efei-

tos genéticos.

A passagem da radiação ionizante através de uma célula

(figura 1)» pode resultar numa complexa cadeia de eventos c<»

mo resultado da radiação interagindo com os componentes celu

lares. Podemos considerar esta cadeia como sendo composta de

quatro partes principais:

12. Dá-se o evento da ionização primária, quando a radiação

interage com um átomo ou molécula da célula.

2s. Como resultado desta interação» formam-se novos produtos

no interior da célula. Uma interação pode resultar na di;

visão de uma das complexas moléculas da célula*

32. Começam a ocorrer reações químicas entre os radicais ou

entre radicais e moléculas ainda'não afetadas na célula*

Estes eventos podem formar uma cadeia, da mesma forma co

mo os produtos de uma reação podem reagir com outras mo-

léculas.

42. Em decorrência.dos danos produzidos na célula» dá-se o

efeito biológico final* Tal efeito pode ou não ser de-

sastroso, de acordo com a importância da célula, no or-

ganismo e com a natureza da degeneraçao provocada e de-

ve ser considerado como a soma de todos os efeitos em

cadeia e pela sua influência» não somente sobre a célu-

la» mas também (devido às complexas relações entre as
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FIGURA 1

Representação esquematica de um cromossomo sendo

atravessado por um feixe de elétrons rápidos» com

uma transferência linear de energia de 250 eV//l ,

correspondendo à densidade média de ionizaçaó dos
60

raios gama do Co.

U-
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células) sobre as funções orgânicas gerais.

A descrição da cadeia de eventos, da ionização inicial

até os danos causados sobre o organismo, mostra que a ação

da radiação sobre as moléculas afetadas pode ser considera-

da como indireta. As mudanças finais produzidas, embora ori

ginadas no evento da ionização inicial» não foram diretameri

te causadas por ele.

Adicionalmente aos efeitos citados» existem efeitos dj.

retos, causados quando a ionização produz um dano significa

tivo sobre a molécula. Tanto o mecanismo direto quanto o in

direto» ocorrem no interiordos sistemas biológicos» mas o

efeito indireto é o que geralmente predomina.

Qualquer mudança nas moléculas constituintes do materi

ai genético da célula» é denominada de mutação* Se uma muta.
*

ção ocorre em uma gameta ou zigoto» todas as células do or-

ganismo transportarão a mutação. Se a mutação ocorre em uma

célula de um corpo em desenvolvimento» somente as células

derivadas da célula modificada irão transportar a mutação.

A mutação poderá não apresentar efeitos orgânicos observá-

veis» como também poderá acarretar sérios efeitos. Fica por-

tanto fácil de se entender porque o indivíduo nas fases ini

ciais do seu desenvolvimento» torna-se particularmente sus-

-cetível aos danos oriundos das radiações*

A natureza e a severidade dos efeitos somáticos» depen

de de muitos fatores importantes» entre os quais encontram-

-set dose total de radiação» tempo ao longo do qual a dose

é recebida e área e parte do corpo exposta.

A exposição pode ser dividida em duas categorias»

1. Exposição recebida em um espaço de tempo relativamente
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curto - exposição aguda.

2. Exposição recebida em um tempo prolongado - exposição

crônica - como no caso da exposição ocupacional de rotina.

Os efeitos de uma exposição prolongada e aguda» de um

indivíduo, variam consideravelmente de pessoa para pessoa.

Os efeitos generalizados de exposições desta categoria, po-

dem ser vistos na tabela 1.

Dois tipos de efeitos somáticos produzidos a longo pra

zo devem ser considerados: os efeitos limiares e os não li-

miares. O efeito limiar implica em que, se a dose acumulada

de radiação for inferior a um certo limite ícito limite de

segurança ou máximo permissível), não ocorrerá nenhum efei-

to somático detetável. Este limite íou limiar) varia de in-

divíduo para indivíduo e portanto ao considerarmos tal tipo

de efeito, somático, torna-se necessário estimar um limite"

relativamente baixo. Por outro lado, o efei-fco não limiar o-

corre em qualquer indivíduo exposto à radiação* Nota-se, por

exemplo que a exposição à radiação pode resultar no encurta

mento do tempo de vida do indivíduo* Tal efeito pode ser in

terpretado como uma asceleraçãò do processo normal de enve-

lhecimento» devido à exposição à radiação. Na elaboração de

normas e padrões de radioproteção estes dois efeitos são

levados em conta.

Assim, a exposição à radiação pelo,indivíduo, deve ser

medida e controlada permanentemente, de modo que qualquer

evidência de doses superiores à máxima permissível possa

ser obtida tão imediatamente quanto possível.

A tabela 2 apresenta alguns limites máximos de dose re

comendados pelo I.CR.P.
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TABELA. 1 - Efeitos prováveis de doses agudas de radiação

para exposição de corpo inteiro.

DOSE
(rem)

0 - 2 5

25 - 100

100 - 200

200 - 600

600 - 1000

SINTOMAS PROVÁVEIS

Nenhum efeito observável

Ligeiras alterações no sangue, mas nenhum oa

tro efeito observável.

Em 5% a 50% dos casos» vômito após 3 horas,

fadiga,e perda de apetite. Variações modera-

no sangue. Exceto para o sistema sangüíneo»

a recuperação ocorrerá dentro de um período

de poucas semanas.

Para as doses iguais ou superiores a 300 rem»

qualquer indivíduo exposto apresentará sinto,

de vômito e enjôo, após decorridas duas horas

ou menos, sérias alterações ao sangue, acom-

panhadas de hemorragia e infecçâo. Perda de

cabelo após duas semanas, para doses' em tor-

no de 300 rem. Recuperação em 20% a 100% dos

casos» dentro de um período que varia de 1

mês a 1 ano.

Vômitos» após uma hora ou menos» sérias vari

ações no sangue» hemorragia, infecçâo e per-

da de cabelo. De 80% a 100% dos indivíduos

expostos» sucumbem dentro de um período de

2 anos; aqueles que conseguem sobreviver» le

yar,So muito tempo para convalescer,
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curto - exposição aguda.

2. Exposição recebida em um tempo prolongado - exposição

crônica - como no caso da exposição ocupacional de rotina.

Os efeitos de uma exposição prolongada e aguda, de um

indivíduo, variam consideravelmente de pessoa para pessoa.

Os efeitos generalizados de exposições desta categoria, po-

dem ser vistos na tabela 1.

Dois tipos de efeitos somáticos produzidos a longo pra

zo devem ser considerados» os efeitos limiares e os não li-

miares* O efeito limiar implica em que, se a dose acumulada

de radiação for inferior a um certo limite (dito limite de

segurança ou máximo permissível), não ocorrerá nenhum efei*

to somático detetável. Este limite íou limiar) varia de in-

divíduo para indivíduo e portanto ao considerarmos tal tipo

de efeito, somático, torna-se necessário estimar um limite"

relativamente baixo. Por outro lado, o efeito não limiar o-

corre em qualquer indivíduo exposto à radiação* Nota-se» por

exemplo que a exposição h radiação pode resultar no encurta

men to do tempo de vida do indivíduo. Tal efeito pode ser in

terpretado como uma asceleraçãó do processo normal de enve-

lhecimento» devido à-exposição à radiação. Na elaboração de

normas e padrões de radioproteção estes dois efeitos são

levados em conta*

Assim» a exposição à radiação pelo,indivíduo» deve ser

medida e controlada permanentemente, de modo que qualquer

evidência de doses superiores à máxima permissível possa

ser obtida tão imediatamente quanto possível.

A tabela 2 apresenta alguns limites máximos de dose re

comendados pelo I.C.R.P*



TABELA 2 - Níveis de dose recomendados pelo I.CR.P. (1959) ,

acompanhados dos fatores aplicados aos valores

para exposição ocupacional.

Dose de gônàdas ou corpo inteiro

Grupo exposto

Trabalhador ocupacional

Trabalhador das vizinhanças

Visitante ocasional

Habitante dás vizinhanças

População generalizada

Taxa de dose

12 rem/ano

1*5 rem/ano

1*5 rem/ano

0»5 rem/ano

0»5 rem/ano

Fator

1

3/10 p/. 40 h, CMP

3/10 p/. 40 h, CMP

1/10 P/.168 h, CMP

1/100 p/.168 h,CMP
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Se um radionuclídeo penetra no corpo, o seu comporta -

mento será o mesmo, como se urtrisótopo estável de um elemen

to estivesse presente. Isto se deve ao fato dos isótopos es

táveis e radioativos de um elemento apresentarem comporta -

mentos semelhantes, química e biologicamente. Embora as mas_

-sas atômicas sejam diferentes, este constitui um efeito fí

sico que não afeta o comportamento biológico dos isótopos•

Uma vez depositados no interior do corpo, pouco ou qua

se nada pode ser feito para alterar a dose recebida de um

material radioativo. Consequentemente a única maneira efi-

caz para se obter uma proteção adequada contra fontes inter,

nas de radiação» é evitar a entrada de radionudídeos em

quantidades superiores àquelas consideradas como aceitáveis,

sem chegar a constituir risco à saúde.
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II. O CÂNCER NO APARELHO RESPIRATÓRIO ENTRE MINEIROS

DE URÂNIO

Nos últimos cem anos, vários estudos tem sido realiza-

dos, associando doenças pulmonares com vários tipos de mine

rações subterrâneas. Tais estudos correlacionam os proces -

-sos fibrosos malignos do pulmão» com a indústria de minera,

ção de urânio das regiões européias de Schneeberg (Alemanha)

e Joachimstal (Checoslováquia)• verifica-se» pelas diagnoses

histopatológicas estabelecidas por estes estudos, que todos

os tipos de tumores relacionados eram derivados de um carci

noma para um linfosarcoma, com ou sem degeneração fibrosa.

Harting e Hesse foram os primeiros a identificar um determi

nado componente maligno como uma parte ou fase desta doença

nos mineiros de urânio e designaram-no como"linfosarcoma" ,

enquanto que Rostoki, Saupe e Schmorl foram os primeiros a

demonstrar que tais lesões eram realmente carcinomas brôn-

quicos.

Com a vinda da mineração de urânio para o hemisfério

ocidental, os interesses começaram a se fixar na presença

de radiação em minas de urânio subterrâneas e seus possíveis

danoc à saúde dos mineiros» Cember e Holaday concluíram que

as quantidades de radioatividade aerotransportada, derivadas

da presença de radônio em Minas de urânio da Europa e do pia

tô do Colorado» eram semelhantes* Em resposta às solicita -

ções dos departamentos de saúde do Colorado e de Utah» o ser

viço de saúde pública norte americano conduzia estudos e pro

pôs a padronização de níveis máximos permissíveis para radia
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ção. Daí, iniciou-se o desenvolvimento de tais estudos, tantto.

pelas agências de saúde públicas, quanto pelos departamentos

de saúde das indústrias.

A estimativa do nível médio de exposição de mineiros de

urânio à contaminação interna, é feita através da determina-

ção da concentração média de filhos do radônio na atmosfera

de trabalho, para cada ano. Esta estimativa, feita em termos

de working level ( 1 WL eqüivale a 1,3 x 10 MeV de energia

potencial alfa de filhos do radônio» por li-fcro de ar), é uti

lizada para a composição do working level mensal (VIM), um

valor que reflete a exposição total acumulada por cada traba

1hador, para os elementos radioativos em suspensão no ar, men

salmente. Considerando-se certas aproximações, pode-se esti-

mar 1 WLM, como sendo equivalente à uma dose absorvida de 1

a 2 rad.

A tabela 3. mostra que os tipos de células "epidermój.-

des" e "pequenas", em cânceres pulmonares, ocorreram com dois

grupos de indivíduos que não trabalhavam em minas de urânio;

ambas as ocorrências apresentam a mesma taxa de incidência.

Entretanto, para os mineiros de urânio, as taxas são bem di-

ferentes das anteriormente citadas» Os mineiros de urânio de

monstraram possuir uma proporção menor de células epidermói-

des, porém uma proporção bem maior de células pequenas, de

tipos não diferenciados, em relação ao grupo sob controle es

tatístico. A tabela mostra ainda URI acréscimo aparente de tu

mores em células pequenas não diferenciadas, proporcional ao



TABELA 3 ** Relação de 276 casos de câncer entre mineiros de urânio e outros indivíduos (1948-63)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Mineiros de urânio

Tipo de célula

Pequenas» não

diferenciadas

Epidermóide

Granulosa

Esférica

Poligonal

Grandes (não diferenciadas)

Adenocarcinoma

Adeno-epidermóide, combinadas

Alveolar

Total dos tipos conhecidos

de células

Tipos não conhecidos de

de células

Total de casos

Idade (todos os casos)

Idade (tipos donhécidoá ,

de células

(residentes)

N«

19

22

1

6

0

1

1

1

%

37,2

43,1

2,0

11,8

0,0

2,0

2,0

2,0

51

Outros indivíduos

(residentes)

NS

89

11

2

5

4

6

4

«.

%

73,6

9,1

1,7

4,1

3,3

5.0

3,3

0,0

,Outros indivíduos

(não residentes)

NS

25

2

1

3

1

3

-

2

%

67,6

5,4

2,7

8,1

2,7

8,1

0,0

5,4

121 37

3

54

39 -

39 -

76 '

76

28

149

31 -

31 -

88

81

36

73

36 -

36 -

93

78
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aumento da exposição à radiação, proveniente da presença de

elementos radioativos em suspensão no ar. Parece não haver

uma correlação de implicações, entre a mineração de urânio e

os tipos de células grandes, alveolares, adeno ou tipos com-

binados. No grupo controlado, 54% dos casos foram diagnosti-

cados entre 1948 e 1958, ao passo que apenas 19% dos casos

de mineiros de urânio com tipos de células conhecidas foram

diagnosticados durante este período.

Os sintomas iniciais mais freqüentes errtxe os mineiros

de urânio, eram: tosse, dor aguda no peito ou nas costas (re

gião dos pulmõesj e rouquidão;- que-podem ser comparados com

os primeiros sintomas comuns ao grupo de controle: tosse» mal

estar e perda de peso.

Todas as fases do transcurso clínico do câncer pulmonar

entre mineiros de urânio são mais curtas, em média, do que

entre os casos verificados no grupo sob controle. Entre os

mineiros de urânio, 59% dos tumores provavelmente tiveram o-

rigem na área hilar, enquanto que somente 27% dos tumores en

tre o grupo de controle tiveram sua origem provável nesta á-

rea.

Estudos realizados com base nas operações de mineração

do platô do Colorado* mostraram quei

1) Os mineiros que trabalharam inicialmente na superfície»

apresentaram uma taxa de mortalidade basicamente devida ~a

acidentes» enquanto que os mineiros de subsolo apresenta-

ram uma taxa de incidência devida, tanto aos acidentes •

quanto "a"neoplasmas malignos no sistema respiratório

].'•
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2) Os mineiros com menos de 5 anos de experiência no subsolo,

possuíam uma taxa de mortalidade somente devida a aciden-

tes, enquanto que aqueles com mais de 5 anos de atividade

no subsolo apresentaram três tipos de causas de mortalida,

de: acidentes, neoplasmas malignos no sistema respiratório

e outras causas devidas, em sua maior parte, à silicose e

suas complicações*

Em 1965, Wagoner e seus colaboradores descreveram o que

foi considerado como uma relação entre a incidência do câncer

respiratório e a dose acumulativa de radiação, utilizando o

working level mensal como uma estimativa da exposição acumu-

lativa à radiação, eies concluíram que á incidência do cân -

cer respiratório aumenta de 3,1 por cada grupo de 10.000 mi-

neiros por ano, em faixas de níveis de exposição que variam

de menos de 120 HIM a 3720 WLM ou mais. Es-ta relação entre -

os resultados e os níveis de exposição se mantém, mesmo após

descontada a contribuição devida ao consumo de cigarros e oti

tros fatores. Concluiu-se então, que as evidências apresenta

das comprovam uma estreita relação entre a radiação (sob a

forma de partículas em suspensão no ar)e o câncer respirató-

rio. É necessário atentar para que os fatores que podem in -

fluenciar a incidência carcinogênica entre mineiros de urâ-

nio, são: a idade com que o indivíduo começa a receber a ex

posição, fatores latentes» fracionamento da dose, doenças

respiratórias anteriores e consumo de cigarros.

O Federal Radiation Council - Report NS 8, publicado em

1967, apresenta uma análise da mortalidade entre^1955 e 1965,



"I

li

I
1
I
I
I
Í
II
1
1

de 1981 mineiros de urânio que se iniciaram na mineração an"

tes de julho de 1965. Este estudo mostra que a maior inciden

cia de câncer pulmonar naquele período registrou-se entre mi.

neirosí

1). Que trabalhavam em minas nas quais a concentração média

de filhos do radônio era normalmente maior que 10 WL ;

2) Nos quais a exposição acumulada chegava a mais de 1000 KIM;

3) Os quais já trabalhavam em mineração de urânio há mais dê

10 anos;

4) Os quais eram fumantes de cigarros.

Archer e Lundi, em estudos realizados eco: relação aos

mineiros d.as minas subterrâneas de Schneeberg, Joachimstal,,•

Newfoundland» platô do Colorado e minas metaiferas norte ame

ricanas, concluíram que a taxa de câncer pulmonar tende a'ser

diretamente proporcional à exposição média à radiação.

A tabela 4t referente à uma recente estatística sobre

os últimos casos de câncer pulmonar entre mineiros de urânio

na Checoslováquia, permite orna visualização do que foi ante-

riormente concluído.

•vi:.



TABELA 4 - Relação entre os casos de câncer pulmonar em mineiros de urânio na Checoslováquia

e os níveis de exposição acumulada» devido aos filhos de radônio.

( levantamento realizado até 31 de dezembro de 1973 )

Níveis de exposição acumulada Freqüência do câncer" pulmonar por cada grupo de UDOO mineiros

Categorias

(HIM)

< 50

50 - 99

100 - 149

150 - 199

200 - 299

300 - 399

400 - 599

600 4

Exposição média com
desvio padrão

39 * 1,2

80 ± 0,8

124 * 0,8

174 * 1,2

242 * 1,7

343 * 3,2

488 * 4,9

716 * 9,0

Total

Resultado esperado

16,6 '

13,2

13,8

15,2

15,7

17,4

16,5

17,2

15,1

Resultado observado

33,2

21,2

34,0

69,8

76,3

102,3

117,9

138,9

65,6
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