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RESUMO

Um dos problemas da proteção radio]ógica, reside

na dificuldade de avaliação dos efeitos das radiações em

seres vivos através da incorporação de radionuclídeos por

via oral ou nasal.

Com a impossibilidade de instalação de dosímetros

no interior de indivíduos, uma maneira de suplantar essa

dificuldade é a elaboração de modelos de simulação do meta

bolismo humano e do mecanismo de incorporação seletiva dos

radioisótopos. Os modelos de simulação atuais mais consis-

tentes se devem a "International Coninission on Radiological

Protection", ICRP. Seu desenvolvimento começou na década de

cinqüenta com um modelo simples, que serviu de base, para

atingir os objetivos da proteção radiolõgica ?tual na área

do controle ambiental.

Estes objetivos eram, ã princípio, a determinação

das concentrações máximas permissiveis de radionuclídeos no

ar e na água, de tal forma que se relacionassem com as do-

ses máximas permissiveis nos vários órgãos radiolõgicamente

relevantes do corpo humano. A implementação do conceito de

risco foi sugerida em 1977, com a publicação 26 da ICRP, pa

ra os casos de manipulação com material radioativo.

A realização de várias experiências possibilitou
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uma grande melhoria no processo de simulação do organismo,

tornando viável a confecção de modelos mais completos, pa

ra reproduzir a realidade.

Este trabalho é um aperfeiçoamento de modelos já

existentes para várias partes do corpo, unificando a simu

lação do comportamento metabõlico de corpo humano como um

todo, desde a entrada de material, via oral ou nasal, até

sua excreção pelas fezes ou urina. Possui um recurso adiei

onal de um cálculo retroativo, através da análise de excre

ta, para a determinação da quantidade de material que efe

tivãmente se instalou no organismo.

Com a simulação do processo metabólico pode-se

estimar a dose e o detrimento devido ã radiação no inte-

rior do corpo humano, e o risco de mortalidade e de efeitos

genéticos correspondentes.

Testes metabõlicos para fins de comparação fisio

lógica c para a determinação de equivalente de dose de cor;

po todo através de uma certa atividade de entrada ou de

saída do corpo, foram feitos para verificação da consistên

cia e validade do modelo proposto./

Constatou-se que ele simula satisfatoriamente a

deposição, o transporte e a distribuição dos radionuclí-

deos pelo corpo, quando confrontado com medidas fisiológi^

cas, necessitando de maior detalhamento para o caso do

v
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Rn
222

Verificou-se também que está de acordo com os va

lores dos Limites Anuais de Incorporação (ALI) da Publica

ção n9 30 da ICRP, para valores de dose máxima permissível

calculada.

O modelo reproduziu com fidelidade a analise de

excreta descrita na publicação n9 10 da ICRP, e pode ser u

tilizado em programas de controle de exposições pessoal ou

ocupacional e de controle ambiental, em radioproteçao.
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ABSTRACT

One of the main problems in Radiological Protection

resides in the difficulties of assessment of radiation effects

in organisms due to the intake of radionuclides.

The setting of dosimeters inside human beings is not

practicable. A way to overcome this obstacle is the elaboration

of a model that simulates the human metabolism and the selective

mecanism for intakes of radionuclides. The existing simulation

models are published by the International Commission on Radio

logical Protection, ICRP. Their development began with a simple

model in the fifties, which was helpful to reach the radio-

logical protection purposes in the environmental control area.

Tho primary goals were the determination of the

maximum permissible concentrations of radionuclides in air

and water, in such a way that could be related to the maximum

permissible doses in the several radiologically relevant organs

of the human body. The risk concept implementation was sugested

in 1977, in ICRP Publication n9 26, to be applied in cases of

radioactive material handling.

The realization of several experiments and measurements

allowed a great improvement in the organism simulation process,

making it possible to develop more complete models to represent

more realistically the process of uptake of radionuclides by
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the various organs in the body.

This work is an improvement of existing models for

the various body components and simulates the human body

metabolic behaviour as a whole. It takes into account the

uptake of material, via nose or mouth, up to its excretion by

urine or faeces. It has an aditional choice for calculation,

which permits the evaluation of the quantity of material that

has settled inside the organism, using the data obtained from

the quantitative analysis of the excretafc

The simulation of the metabolic process leads to

the possibility of dose and detriment estimation as well as

the corresponding mortality and genetic risks.

Metabolic tests were made for physiological com

parison and for the determination of the whole body dose

equivalent. Tests were made, using different intake and

excretion activities, to verify the validity of the proposed

model.

It was established that it simulates the deposition,

transport and distribution in the body in an acceptable way,

222but it needs some improvements in the case of Rn . This

was done by comparing the results with physiological measu

rements stated in the literature.

It was also verified to be in accordance with the
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values of Anual Limit Intakes (ALI) proposed by ICRP Publication

n9 30.

The model reproduces very well the excretion analysis

described in ICRP Publication n9 10 and can be used in personnal

or occupational exposition control and in environmental control

programs in the radiological protection.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Definição do Problema

A radioatividade natural sempre e>istiu na crosta ter

restre e, mesmo em lugares onde sua presença era muito acen

tuada, manteve o equilíbrio com o meio ambiente em que inte

ragia. Porém, com as atividades de exploração nuclear, este

quantidade foi alterada sensivelmente, atingindo o ecosiste

ma e o homem.

Isto levou a países como a Inglaterra, Alemanha Fede

ral, Estados Unidos, Japão e Itália a fazer medidas da radî

oatividade natural, para estabelecer valores seguros que

permitissem observar qualquer alteração posterior. A neces_

sidade de se fazer um controle da radioatividade ambiental,

antes e durante o funcionamento de uma instalação nuclear

ficou explícita, pois o estabelecimento de um nível de radjL

oatividade compatível com o ecosistema e que não provoque

danos ou detrimentos observáveis, a curto ou longo prazo ,

ao homem, é fundamental. Este controle serve também para nti

nimizar o impacto ambiental da instalação, caso sua implan

tação se torne necessária. Este impacto está relacionado â

contaminação radioativa através de emanações de material das

instalações e posteriores depósitos em vegetais, águas e

terras que as circundam. A partir dal poderá atingir o ho
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mem, através da ingestão de vegetais ou de animais oriun

dos destas regiões e, até mesmo pela inalação de ar nas î

mediações destas usinas.

Pelo fato de haver exposição à radiação em diferentes

escalas, deve-se preparar esquemas diferentes de proteção,

que abranjam trabalhadores com radiação e membros do pübljL

co em separado, estabelecer critérios para a avaliação da

exposição e dos seus efeitos biológicos.

Para que se pudesse estabelecer as conexões entre o

efeito físico da exposição por radiação, tanto externa quan

to interna, do corpo e os efeitos biológicos associados ,

definiu-se os conceitos de equivalente de dose e risco.

0 equivalente de dose serve para prever os efeitos r£

diobiologicos no corpo. Através de uma aproximação por uma

relação linear, pode-se obter o risco associado em função

do equivalente de dose, por exemplo, de morte por câncer ,

ou o risco genético através da avaliação da dose de corpo

todo recebida por um indivíduo ou por uma população.

O conceito de risco ê importante, pois, com a sua a

valiaçao quantitativa pode-se comparar o risco de manipula

ção com material radioativo com o risco de qualquer ativi-

dade industrial, e assim, estabelecer metas para segurança

de uma população.



1.2 - A Exposição Interna

Para que ocorra este tipo de exposição, dois mecanis_

mos de incorporação podem ocorrer; a inalação e a ingestão

de materiais radioativos. A forma pela qual estes mecanis_

mos aparecem, varia devido aos vários tipos de estudo que

se pode fazer com a contaminação individual. Estas contam^

nações podem ser classificadas em : caso de uma única in-

corporação (single intake), por exemplo, no caso de um aci

dente isolado, ou, em várias incorporações (several in-

takes) , para o caso da ingestão do material ocorrer mais

freqüentemente, como a ingestão de comida ou água contanti

nada.

A contaminação pode causar efeitos detrimentals no

interior do corpo, que são difíceis de serem medidos dire

tamente, pois, não há a possibilidade de se instalar dosí̂

metros no interior do corpo humano. Por esta razão, a úni_

ca forma para se avaliar estes efeitos é pela formulação

de modelos matemáticos de simulação do metabolismo humano.

Com esta simulação, pode-se calcular os equivalentes

de dose dos vários órgãos envolvidos e, através de uma mé-

dia ponderada, obter a dose de corpo todo, finalmente câ L

cular os riscos de radiação correspondentes ã incorporação.

A validade destas simulações pode ser questionada u

tilizando dados experimentais provenientes da área mêdico-

hospitalar e de experiências com animais e simuladores ar



tificiais (phantoms).

1.3 - A Dosimetria Interna

A peça fundamental para uma boa avaliação dos efei_

tos detrimentals por contaminação interna de radiação, es

tá na formulação de um modelo matemático que simule, da ma

neira mais realista possível, o metabolismo do corpo numa

no.

A "International 0omni3Ssion on Radiological Protection".

(ICEP), propôs vários modelos simuladores. O primeiro deles

aparece na publicação n9 2, que data de 1958 e trata de ca

sos de contaminação crônica, cujo fim específico era, ã

partir da definição dos limites de dose máxima permissivel

para os vários órgãos, poder estipular concentrações máx̂ L

mas permissíveis de vários radionuclideos, usando conceitos

de solubilidade destes materiais, no ar e na água.

Este modelo foi de grande valia, pois, designou quais

órgãos eram críticos às radiações dos vários radionucli-

deos. Além disto, possibilitou um desenvolvimento matemãti^

co mais complexo que aliado ã um maior número de experiên

cias com animais, aparelhos simuladores e com pessoas, per

mitiu uma melhor simulação metabõlica para sistemas de ór

gãos em separado.

A grande limitação deste modelo era o desenvolvimen

to bastante estático da teoria de transporte de radionucH



deos pelo corpo, pois, relacionava apenas parâmetros que

conectavam a quantidade de radioriuclideos incorporados e a

quantidade final depositada no órgão em estudo. Esta abor

dagera, não relaciona as várias reciclagens dos radionuclí^

deos pelos órgãos, bem como, sua liberação e transporte de

um órgão para o outro. Uma outra limitação era que, o mode

Io humano primeiramente desenvolvido, não possuia as pro-

priedades de excreção fisiológica do corpo, por fezes e ur:L

na.

O modelo proposto neste trabalho utiliza uma teoria

dinâmica que considera a liberação gradual dos radionuclí

deos de um sistema de órgãos para outro e possui as funções

fisiológicas citadas. Além disso, leva em conta o padrão

de contaminação crônica e o caso de uma única contaminação.

Como em 1977, a ICRP, em sua publicação 26 , propôs

mudanças nos conceitos de equivalente de dose e definiu o

procedimento de cálculo de risco, estas alterações foram

incorporadas neste modelo.

Outro aperfeiçoamento proposto é o cálculo de doses

nos diversos õra\os do corpo, a partir da análise radioati_

va de exames de excreções de forma retroativa. Isto é , a

partir dos resultados de análises, em função do tempo, po

de-se avaliar a dose nos vários órgãos do corpo e a quantL

dade média incorporada pelo indivíduo quando foi contamina

do.



CAPÍTULO II

MODOS DE INCORPORAÇÃO DE RADIONUCLfDEOS E

MODELOS DE SIMULAÇÃO

2.1 - Radioatividade Natural

A espécie humana sempre esteve exposta a radiações io

nizantes de fontes naturais. Esta exposição envolve toda a

população do inundo, e existem grandes variações regionais

da radioatividade contida no meio ambiente, como por exem-

plo, no solo, na comida, na água e no ar.

O conhecimento desta exposição por radiação natural

tornou-se mais importante nos dias de hoje, pois, contribui

com grande parte da dose de radiação da população mundial .

Além disto, esta exposição natural e suas variações de lugar

para lugar e de indivíduo para indivíduo, podem ser usadas

como um guia para o julgamento de danos produzidos por fon

tes de radiação artificiais e para a determinação de exposi

ções máximas para pessoas ocupacionalmente expostas e para

toda a população. Desta forma, representa um fator decisivo

para a implantação de limites máximos de atividade para o

meio ambiente ao redor de instalações que operam com mat«rJL

ai nuclear.

A exposição por radiação natural pode ocorrer de duas

formas : externa e interna.

6
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A Tabela 1, mostra os principais radionuclídeos pro

duzidos de forma natural, e o tipo de exposição a que os

seres humanos estariam submetidos. No caso particular de

exposição interna, esta tabela contém o órgão do corpo on

de o radionuclldeo tem preferência a se intalar.

A análise desta tabela mostra que a produção destes

radionuclideos pode ocorrer pela radiação cósmica ser con£

tituinte da própria crosta terrestre, ou proveniente do de

caimento de alguns destes constituintes.

A radiação cósmica consiste de partículas carregadas ,

tais como, mesons, protons e radiação eletronagnêtica,que,

possuindo largo espectro de energia causam reações nuclea

res e produção de partículas em sua interação com os ato

•os da atmosfera. Partículas secundárias, tais como, pró

tons, neutrons e plons são emitidas e reagem novamente com

a atmosfera produzindo cascatas de partículas e radiações

secundárias que ionizam o ar e chegam até a superfície da

terra, contribuindo também com a exposição externa por se

r«s humanos.

A distribuição dos radionuclídeos formados pela radi.

ação cósmica ocorre de forma bastante variada, e se insta

Ia na superfície das águas e na biosfera, como o H ; em re

glões profundas do oceano, como o C , ou o solo e na at

mosfera, de forma não preferencial.



Para os radionuclídeos já integrantes da crosta ter

restre ou seus produtos formados pelo decaimento, seu apa

recinento pode ocorrer em água ou alimentos, como o K
226 222

Ra ou diretamente no ar, como o Rn

40

A exposição por radiação interna devida a fontes na

turais, depende da concentração e tipo de radionuclídeos

presentes na comida, água e ar e da taxa de consumo destes

•ateriais. Zstes dados são muito importantes para auxiliar

a avaliação de efeitos, por este tipo de exposição, em se

res humanos.

O aprimoramento de métodos de abordagem de controle

da radioatividade ambiental e da proteção do trabalhador

contra a radiação, constitui una questão fundamental.

TABELA 1 : Principais radionuclídeos produzidos naturalmen
te c sua forma de interação com o organismo humano.

Radionuclídeos

H 3,B« 7, B e 1 0 ,

C 1 4, K 4 0

K40

U 2 3 8-Ra 2 2 6

U 2 3 8-Ra 2 2 6,Rn 2 2 2

Pb 3 1 0 - Po 2 1 0

Th 2 3 2

lln220

Produção

cósmica

crosta

crosta

crosta

crosta

crosta

crosta

Tipo de
Exposição

interna

externa

externa

interna

interna

externa,
interna
interna

•

Órgão de
Preferência

corpo inteiro

corpo inteiro

corpo inteiro

osso

osso

osso

pulmão
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2.2 - Radioatividade Artificial

Com a entrada em operação dos vários tipos de instâ

lações nucleares, o desbalanceamento da radioatividade na

tural e o incremento de radionuclldeos artificais tende a

ser eminente.

Nos vários estágios do ciclo de combustível nuclear,

as maiores potencialidades para a ejeção de materiais ra

dioativos para o meio ambiente, são :

a) Liberação de filhos do radônio na mineração e moa

gem de minérios de urânio;

b) Operações de reator nuclear;

c) Transporte do combustível gasto e rejeitos de al̂

to nível;

d) Reprocessamento do combustível gasto e tratamento

do rejeito.

Esses tópicos serão mais minuciosamente explicados

nos parágrafos que se seguem:

a) Nas atividades de mineração, a liberação de radio

nuclldeos relacionados ãs séries do urânio e tório, e dos
222 220

gases nobres Rn e Rn pede causar um grande impacto
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nos próprios mineiros e no meio ambiente circundante. Isto

envolve a contaminação do ar atmosférico; do solo e águas

próximas às instalações.

b) No caso de um reator, por exemplo, do tipo PWR,de

1000 MWe de potência e trabalhando a aproximadamente 300°Q

tem-se uma produção de 187 uCi/ml de gases nobres de pro

dutos de fissão no refrigerante do circuito primário, quan

do lt dos elementos combustíveis estão danificados e prõxi

~ 133aos ao final da vida. Os mais significativos sao : o Xe

88com 174 uCi/ral , seguido por Kr com 2,58 iiCi/ml e por

Kr85 , Kr85m, Kr87, Xe 1 3 3 m, Xe 1 3 5 m e Xe138 com concentra-

ções menores .

Entre os produtos sólidos de fissão, os mais im-

portantes são o Sr90, o I131, I133, I135, Rb88 pois, apre

sentam a maior contribuição para o total liberado destes pro

dutos de fissão ao refrigerante, sob as mesmas condições

de operação anterior.

Ou produtos de corrosão, formados nas mesmas con-

dições de operação no refrigerante do primário, somam 3,7 x

x IO"2 nCi/ml. Estes produtos são : Mn54, Mn56, Co58, Fe59

e Co , com contribuições de mesma ordem de grandeza .

Os produtos de ativação formados por reações en

tre neutrons e produtos de corrosão em todos os materiais

constituintes da refrigeração, envolvem principalmente as



11

reações : Fe54 (n,Y)Fe55 , Cr50(n,Y) Cr51, Ni58(n,p)Co58 ,

Co59(n,y)Co60 e Fe56(n,t)Mn54. A importância relativa des

tas reações depende da composição dos materiais empregados

na tubulação.

O trício aparece devido ao uso de ácido bôrico no

refrigerante primário para fins de controle de reativida_

de. O boro sofre a reação B (n,2a)H , que leva a concen

trações elevadas de trício no refrigerante, causando gran

des problemas se houver escape para a atmosfera. Por esta

razão, é diluído, ou reciclado no reator.

Através da reação O (n,p)N no refrigerante ,

produz-se o nitrogênio, que emite raios gamas de 7 Mev, o

que o terna mais importante sob o ponto de vista de efei_

tos diretos de radiação no pessoal da instalação e no eguî

pamento, do que na liberação aos efluentes do reator.

Todos estes materiais podem ser liberados direta

mente ao meio ambiente ou através de vapores de efluentes

líquidos, no caso de acidentes ou fuga no sistena prim£

rio. O caso de efluentes líquidos ainda tem grande interesj

se, porque pode ocorrer em regime de operação normal de um

reator, embora a baixas concentrações. Nestes efluentes es,

tão presentes produtos de fissão, ativação e corrosão cita

dos anteriormente.
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c) O transporte de combustível gasto e o reprocessa

mento podem conduzir ã liberação de produtos de fissão no

meio ambiente, principalmente ao ar,como risco constante

da operação- Os que contribuem com a maior fração são : o

Ru 1 0 6, Cs 1 3 4, Cs 1 3 7 sob a forma de gases e o Sr89, Sr90 ,

91 144 241 - 1 ~
Y , Ce e Pu sob a forma de sólidos em suspensão.

d) No caso do reprocessamento de urânio, pode ocor-

rer também fuga de gases radioativos, tais como, o hexaflu

oreto de urânio, que, além do. perigo de radioatividade, of e_

rece problemas de toxicidade bastante pronunciada.

Um controle ambiental em torno destas instalações

antes e durante seu funcionamento deve abranger todas as

possibilidades de propagação dos radioisótopos até o hcmem,

incluindo a dieta dos indivíduos que residem nas imediações

das instalações. A concentração final nos órgãos é função

da taxa de efluentes radioativos das instalações e da taxa

de consumo dos vários alimentos.

2.3 - Propagação e Deposição de Radionuclídeos e Incorpora

ção pelo Organismo Humano

As vias de propagação abrangem os meios possíveis de

transporte por vias aérea e aquática de materiais, seguido

de uma deposição ou absorção.

A propagação por via aérea ocorre quando uma instala

çãò fiúcíèár libera gases ou partículas que ficam em suspen
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sao no ar. Ã partir deste estágio, podem ocorrer deposi-

ções diretas no solo ou em vegetais, seguindo-se então, de

uma infiltração que poderá contaminar a terra e os produ-

tos vegetais produzidos nesta área. Através da pastagem, a

contaminação atingira a carne e os produtos oriundos de a

nimais que habitam a região. 0 homem, por sua vez, ê cont£

minado diretamente pela inalação deste ar, ou, pelo consu

mo de vegetais e/ou produtos derivados de animais provin

dos da área atingida.

A propagação por via aquática pode ocorrer quando hou

ver liberação de partículas contaminadas na atmosfera ou

pela liberação direta de efluentes radioativos em águas

próximas às instalações nucleares. Através da irrigação por

estas águas e pelo posterior consumo dos vegetais e anî

mais, o homem pode ser atingido por processos semelhantes aos

descritos no parágrafo anterior.

Muitos métodos de avaliação, com finalidade de con

trole, foram propostos até hoje neste sentido,Dentre eles,

pode-se citar o Método de Análise de Sistemas proposto re

centemente pela "International Commission on Radiological

Protection" (ICRP), através de sua publicação de número

29 , que pode ser resumido pela Figura 1.

Este método permite o estudo temporal de desenvolvi^

mento de toda a contaminação e leva a um desenvolvimento

matemático complexo,mas , apresenta características dinâmi

tias muito apuradas, permitindo uma avaliação bastante pro
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LEITE

Figura 1 : Compartimentalizaçao conceituai do sistema terrestre para o método de análise de Sis
temas.
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funda de vários tipos de contaminações ambientais.

Este método possibilita ainda, a avaliação direta da

inalação de gases radioativos, que são emanados para a at

mosfera e trazidos por correntes de ar até a incorporação

final pelo organismo humano.

Um outro ponto importante, que não ê representado dî

retamente pelo esquema da Figura 1 é o caminho seguido pe

Ia emanação de vapores. A sua deposição inicial em nuvens,

e a sua precipitação por chuvas até atingir plantações ou

rios não está explicitada. No último caso, a contaminação

poderá se estender até áreas muito afastadas dos centros e

manadores. A contaminação da biota pelos radionuclideos de

meia vida longa se estende até o homem pela ingestão de lei

te, peixes, algas ou carne de animais.

Este trabalho não versará sobre todo o ciclo de con

taminação ambiental, mas somente a contaminação interna do

homem por radioisôtopos incorporados por inalação e inges_

tão.

2.4 - Processos de Incorporação de Radionuclideos

Antes da abordagem do problema, propriamente dito, ê

importante observar alguns conceitos associados ã tradução

de termos da lingua inglesa para o português. Para o termo

"itttáKe"; a publicação 10 da ICRP3 o define como a quanti-

dade tjüe éiitra pelo nariz ou pela boca. E, para o termo
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"uptake" , a quantidade absorvida no fluido extracelular

(sangue). Neste trabalho, usou-se, como tradução do primei_

ro termo, a palavra "incorporação" e para o segundo,"incor

poração pelo sangue, ou pelo órgão" (incorporação seleti^

va).

Quando se tenta a formulação para avaliar a contami^

nação interna de pessoas, pensa-se primeiro em dois modos

de incorporação bem distintos. O primeiro é o da exposição

crônica que ocorre quando há uma incorporação relativamen

te constante na maior parte dos dias do ano, levando a um

equilíbrio entre deposição e perda dos radionuclideos.

Incorporação deste tipo pode ocorrer para membros do

público ingerindo comida ou bebida contaminada. Para traba

lhadores, porém, contaminações repetidas são mais raras ,

exceto no caso de uns poucos materiais radioativos, tais

como, oxido de trlcio.

Isto resulta numa irradiação de órgãos internos e

fundamenta um enfoque para a proteção radiológica adotado

4 5 ~
pela ICRP ' nas publicações 2 e 6 , que recomenda limites
máximos permissiveis para este tipo de incorporação.

O segundo modo é a exposição única (single exposure),

que resulta de uma incorporação isolada durante não mais

que umas poucas horas. Leva a um transiente de conteúdo do

corpo e, a quantidade de interesse ê a dose total de radia
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ção ou equivalente de dose acumulada (coiranited dose equ:L

valent) calculada para o resto da vida útil do trabalhador

(50 anos). Constitue, portanto, outro extremo da exposição

crônica. Para esta, não se definia

cumulada, mas de uma taxa de dose.

- 4 5 -
cronica. Para esta, nao se definia ' um calculo de dose a

Um caso onde se poderia aplicar o conceito de exposjL

ção única seria o de um acidente onde houvesse a passagem

de uma nuvem radioativa liberada por uma instalação nucle

ar. Como a contaminação de trabalhadores é pouco freqüente,

também se pode aplicar o conceito de exposições únicas.

Quando a contaminação ocorreu ou ocorre várias vezes

no período de um ano, usa-se o conceito de várias incorpo

rações (several intakes).

Como a incorporação crônica é um caso de várias in

corporações num período muito longo de tempo, considerou-

se, neste trabalho, o primeiro caso como um caso particular

do segundo, restando apenas os casos de várias incorpora-

ções e única incorporação. No decorrer deste trabalho, en

contrar-se-ão definições de taxa de dose, de dose acumula-

da e as possibilidades de aplicação da segunda definição a

exposições crônicas.

Resumindo há três formas básicas de ocorrência de

contaminação :
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1kI(t)

Kt)

(1

r(t)

aq(t) í

/ ^t

incorporação crônica

I,! N t lh.4-

várias incorporações

Ilq(t)

/ \

única incorporação

Figura 2 : Quantidades depositadas I(t) e conteúdos no cor

po q(t) em função de t para os casos de incorporação crôni-

ca, várias incorporações e única incorporação.
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a) incorporação crônica (chronic intake), quando a

incorporação da radiação ocorrer durante um período extre-

mamente longo.

b) várias incorporações (several intakes), guando o

correr várias vezes num períoóo determinado.

c) única incorporação (single intake), quando a in-

corporação ocorrer num evento isolado.

Na Figura 2, tem-se a representação gráfica dos três

casos citados/ a quantidade depositada em função do tempo

e de conteúdo no corpo em função do tempo, notando-se que

o caso de várias incorporações tende ã incorporação crõni^

ca para um tempo infinito de- contaminação.

2.5 - Deposição em Õrgãos Preferenciais

Esta divisão em dois casos diferentes, será de muita

importância para o estudo de efeitos maléficos de radia

ções em órgãos preferenciais. Como exemplos tem-se as depo

sições particulares dos radionuclideos produzidos naturaJL

mente, já discutidos no início deste capítulo e que, por

uma exploração mais acentuada de atividades nucleares po

dem aumentar a freqüência e a quantidade destas deposições.

~ 133
Dentre os produtos de fissão tem-se : o Xe /que se

instala no corpo todo sem fazer distinção entre órgãos par

90
ticulares; o Sr , que tem preferência a se instalar no
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osso ; os iodos I131 ,.133 C135

88
que se instalam prefe_

rencialmente na tireõide e o Rb , que tem preferência pe

Io fígado.

Dentre os produtos de corrosão e ativação, tem-se :

54 60

o Mn , que tem preferência a se instalar no fígado,o Co ,

que se instala no intestino grosso inferior. E, finalmente

para os principais produtos por ativação, tem-se o H , que

se distribui pelo corpo todo e o Cr , que se instala no

intestino grosso inferior.

Por esta razão, além da maneira pela qual a deposição

se processa, torna-se imperativo o estudo dos efeitos de

radiações sobre o organismo humano em geral, assim como ,

a forma pela qual seus efeitos maléficos são avaliados.

2.6 - Modelos Simuladores do Corpo Humano para Dosimetria

Interna

2.6.1 - O Modelo da Publicação 2 da ICRP

Como as exposições ocorrem na parte interna

do corpo no processo de incorporação de radionuclldeos, a

avaliação precisa dos efeitos radiobiolôgicos causados é

impossível de ser efetuada por medições diretas. Assim, mo

delos de simulação metabõlicos foram desenvolvidos desde

meados da década de cinqflenta para fazer esta avaliação.

Desde que a manipulação com material radioa-



21

tlvo se tornou uma atividade industrial, começou a preocu

pação com uma formulação de um modelo matemático do corpo

humano que simulasse da melhor forma possível o seu metabo

lismo.

Os modelos mais difundidos são os da Interna

tional Commission on Radiological Protection (ICRP), que

começou através de seus vários comitês a aglutinar as for

mulações existentes, debatê-las e testá-las,comparando com

os resultados de experimentos em animais e casos de pessoas

eventualmente contaminadas.

Este procedimento, gerou um número muito gran

de de experiências com o fim específico de se chegar ã s_i

mulação mais próxima da realidade, para se elaborar um pro

grama mais seguro e prático de proteção radiológica.

Esta filosofia se voltava principalmente a

estudos de exposição ocupacional e a prevenção de contami

nação através de ambientes com atmosferas controladas.

Observando os resultados já alcançados na pu

blicação 2 da ICRP de 1958, pode-se notar a preocupação

com a determinação das concentrações máximas permisslveis,

no ar e na água para inúmeros radionuclldeos, para o pro-

cesso de incorporação crônica. Tais determinações foram ba

seadas nos cálculos de taxa de dose para vários órgãos, as

sim como em seus valores máximos, para que estes últimos
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agissem como fatores limitantes no cálculo de concentra-

ções máximas permisslveis.

Esta publicação já levava em conta conceitos

de solubilidade do composto químico incorporado e também o

conceito de órgão crítico. Este, só sofreu alteração quase

vinte anos após estas recomendações.

Os órgãos considerados críticos, tinham seus

valores de concentração máxima permissível grifados, para

que se tomasse mais cuidado com eles, vindo em segundo lu

gar os outros órgãos considerados menos críticos.

A preocupação com o aperfeiçoamento no modelo

existente era constante, tanto que na página 11 da publica

ção 2 tem-se : "... este modelo unicompartimental é usado

para representar o termo de retenção longa no órgão criti-

co e pode não representar adequadamente a situação em ou

tros casos, por exemplo, rádio e estrondo que tem prefe

rência a se instalar no osso com grande retenção; mas, du

rante o primeiro dia, ou após duas ingestões seguidas,quan

tidades apreciáveis estão presentes no plasma e em tecidos

macios. Esta quantidade e negligenciável se uma acumulação

em 50 anos é levada em conta , mas, é necessário um teste

para se determinar se o limite de corpo todo não foi exce,

dido pela quantidade presente no plasma e nos tecidos ma-

cios".
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O Modelo já levava em conta a concentração

máxima permissível para o corpo todo, quando este era con

siderado órgão crítico, e estimava a taxa de dose absorvi-

da sobre o corpo todo. Isto era particularmente importante

para o caso de irradiação uniforme e já se havia estimado

um limite de taxa de 5 rems/ano ou 0,1 rems/semana.

Assim, a partir da determinação de valores

máximos para taxas de dose para vários órgãos, se podia de

terminar as respectivas concentrações máximas permisslveis.

Para a determinação dos valores de exposição

máxima, dois critérios foram usados. O primeiro era para

radionuclideos que tem preferência de instalação nos ossos,

90 239tais como , Sr e Pu , que emitem quantidades signifi.

cantes de radiação sob a forma de partículas e a estimati-

— 226
va era baseada em comparações com Ra e seus produtos fî

lhos. O segundo era para todos os outros radionuclideos ,

cujas concentrações máximas permissiveis (CMP) eram estabe

lecidas segundo o limite da dose RBE semanal recebida. En

tende-se RBE (Relative Biological Effectiveness), a dose

absorvida levando-se em conta a eficiência relativa ou po

der relativo de ionização da radiação no tecido. Eram usa

dos os valores :

1 para radiações X,y,B >3 » e

1,7 se a energia máxima é menor que
RBE = 0,03Mevpara 3~,3 ou e

10 para a

20 para átomos de recuo
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As doses RBE semanais recebidas pelos vários

órgãos do corpo e usados como fatores limitantes das CMP

eram

0,1 rem/semana para gônadas e corpo todo ,

0,6 rem/semana para a pele e tireõide

0,3 rem/semana para todos os outros tecidos

macios.

Assim, o primeiro método era resultado de

um cálculo destinado a determinar :

1) a quantidade (liCi) depositada no osso que

(ma dose RBE efetj

seus produtos filhos forneceria.

^ 226
entregará a mesma dose RBE efetiva que 0,1 pCi de Ra e

2) a quantidade (JJCÍ) depositada no osso que

resultará em dano comparável aos observados em depósitos

226
conhecidos de Ra no osso.

0 primeiro objetivo resultaria certamente num

conjunto muito grande de experiências clínicas, ou estudos

de danos biológicos com um radionuclideo em particular, ou

com outro radionuclídeo que tivesse propriedades químicas

e comportamento metabólico semelhante no corpo.

O segundo objetivo, baseado na taxa de dose

RBE, era usado geralmente quando o osso não era o órgão cri
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tico ou quando não se pudesse fazer experiências diretas .

~ 4
Segundo a publicação 2 , isto deveria ser consistente com

experiências gerais envolvendo radiações de fontes exter

nas e internas ao corpo.

226

Como se pode notar, o Ra era um elemen-

to central para comparações de concentrações em ossos com

outros radionuclideos . Isto se deve exclusivamente ao fa
to de que a maioria dos pacientes estudados, ou eram pinto

— 226

res de ponteiros de relógio, que usavam Ra como uma das

substâncias luminescentes, e, por esta razão foram contanrà

nados, ou pessoas que bebiam água com quantidades relativa

mente altas em rádio.

Com a autópsia destes pacientes, conseguiu

se notar que o rádio não se distribuia uniformemente no os

so . A partir daí, experiências foram feitas com animais u

sando outros tipos de radionuclideos que tinham preferên

cia pelo osso , e , notou-se que chegavam a produzir danos

maiores no osso que o rádio para a mesma dose RBE.

Estes danos a mais eram provocados por vá

rios fatores, tais como : distribuição não uniforme do ra

dionuclldeo e maior sensibilidade da porção do osso onde

o isõtopo se localizou.

Criou-se um fator de dano relativo,que foi

introduzido nos cálculos da CMF, para se levar em conta
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tanto a maior eficiência de dano de alguns radionuclideos,

como o fato de alguns radionuclideos se distribuírem mais

heterogeneamente no osso que o rádio.

Como, até então não havia dados experimen

tais suficientes,a determinação da quantidade de radionucli-

deos em MCÍ seria avaliada por comparação direta com a e

nergia depositada no osso por um radionuclídeo particular e

a correspondente a 0,1 yCi de Ra e seus produtos filhos,

com um RBE de 10, modificado pelo fator de dano relativo.

Assumia-se que 99% do rádio no corpo esta-

va no esqueleto e que a energia total depositada no esque

leto por desintegração de Ra mais 30% de seus produtos

filhos era de 11 Mev. Assim, a energia efetiva depositada

era de 110 Mev. Desta forma, 0,1 pCi de Ra e seus produ

tos filhos, correspondia a uma taxa de dose absorvida para
4

o osso de 0,56 rem/semana .

Notou-se que o valor 0,1 IJCÍ era satisfató

rio como fator limitante, mesmo após ter sido notada mudan

ça na densidade no esqueleto de certos pacientes que incor

poraram 0,1 pCi ou às vezes menos, e, se sabia certamente

que estas mudanças tenderiam a ficar mais agudas quando o

indivíduo envelhecia.

Estabelecido um critério para a determina

ção da quantidade máxima permissível de radionuclideo para

o osso, através de fatores de segurança limitantes, mesmo
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não havendo dados suficientes, havia a necessidade de se de

terminar tais quantidades para os outros órgãos , para ga

rantir que nenhum deles ficasse exposto a situações indese

jáveis.

4
A ICRP, através de sua publicação 2 , reco

mendou a fixação da quantidade no órgão, ou CMP,que causas_

se a taxa de dose RBE máxima permissível. Variações destas

taxas, em intervalos mais curtos de tempo, poderiam ser es_

perados e eram consideradas permissíveis.

Como decorrência do cálculo de concentra-

ções máximas permissíveis para ar e água para outros ór-

gãos, fatores de distribuição de radionuclldeos no corpo tî

veram que ser derivados, por via numérica ou experimental,

para auxiliar na melhor determinação das concentrações per

missíveis nos órgãos devido a inalação ou ingestão.

Estes fatores permitiram a confecção de ta

belas de propriedades físicas e biológicas de quase todos

os radionuclídeos, levando-se em conta se eles apareciam

só , ou como parte de uma cadeia.

Estas tabelas relatavam , além das concen-

trações máximas permissiveis em todos os órgãos críticos ,

no ar e na água para um período de 40 horas/semana de tr£

balho, (ou seu correspondente a 168 horas/semana, se o in

divíduo ficasse em contato permanente com o radionuclldeo
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durante todo um período de sua vida), os valores das ener

gias médias efetivas absorvidas por desintegração para ór_

gãos críticos e fatores de distribuição e de liberação de

radionuclideos.

Pode-se notar, a partir destas tabelas, a

importância já dada a um método prático de proteção radio-

lõgica para exposição ocupacional através do acesso direto

âs concentrações máximas permissíveis no ar e na água.

Neste trabalho, em particular, assim como

no programa baseado na publicação 2 da ICRP listado no Anê

xo, a determinação dos resultados está mais voltada às ta

xas de dose nos órgãos do que às CMP, pois, foi suposto o

conhecimento das concentrações incorporadas para deterirti

nar os efeitos biológicos nos diversos órgãos.

2.6.2 - Modelo para o Sistema Respiratório

A importância do estudo de radioatividade

trazida pelo ar, do ponto de vista da saúde, é muito gran

de, devido ã possibilidade de incorporação do contaminante

radioativo por inalação. Inclusive esta ê a maneira mais

freqüente de contaminação em condições normais de operação.

A determinação segura do dano causado pela

inalação de material radioativo no homem, é uma tarefa com

plicada, pois envolve muitos parâmetros físicos e fisioló-

gicos.
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A partir de meados da década de 50, come

çou-se a sentir a necessidade de se conhecer os parâmetros

físicos dos aerosóis, os parâmetros fisiológicos e os ana

tômicos pertinentes ao sistema respiratório, pois eram ex

tremamente necessários â exata determinação e entendimento

do processo de deposição, liberação pelos pulmões e trans_

porte da radioatividade inalada para outros órgãos.

Muitas experiências foram realizadas em

âmbito industrial para controle de danos por poeira, junta

mente com desenvolvimentos em aspectos técnicos, físicos ,

químicos e médicos do problema de inalação de poeira. Esta

fase serviu como uma base importante de informação para o

desenvolvimento de um programa claro e prático de proteção

radiológica, contra danos resultantes de inalação de mate

rial radioativo.

O primeiro modelo de sistema respiratório

publicado para fins de proteção radiolõgica apareceu na pu

~ 4 ~
blicaçao 2 da ICRP e utilizava o conceito de orgao cntjL
co separado do corpo todo para o cálculo de dose total.

Este modelo admitia que, após estudos rea

lizados com o "Homem Padrão" , que respira uma taxa de

7 3
2x10 cm de ar em 24 horas, e metade desta taxa de entrada

Homem Padrão, pode-se entender como un homem cujas características fi

sicas e fisiológicas foram obtidas por una média de comportamento en

tre os vários casos reais estudados, sendo usado para fins de prote

çãb radiológica.
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TABELA 2 : Parâmetros usados para o sistema respiratório
pela Publicação 2 da ICRP.

(vol
co2

(vol %)
, + outros
(vol %)

Ar

Ar

Ar

Ar

inspirado

expirado

alveolar

alveolar

(inspir.)

(expir.)

20,94

16

15

14

0,03

4,0

5,6

6,0

Capacidade vi tal dos pulmões

79,03

80

3 - 4 l i t ros (homens)
2 - 3 l i t ros (mulheres)

Ar inalado durante 8 horas de trabalho diário 10 cm /dia
7 3Ar inalado durante 16 horas, nao em trabalho 10 cm /dia

TOTAL:2 x 107 cm3/dia

Area de intercâmbio dos pulmões 50 m̂

Area do sistema respiratório superior,traqueia,brônquios 20 m
2

Area total do sistema respiratório 70 m
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TABELA 3 : Matéria particulada (aerosol) no sistema respi-

ratório do Homem Padrão.

Retenção de matéria particulada nos pulmões depende de mui^

tos fatores, tais como, tamanho, forma e densidade das par

ticuias, da forma química e se a pessoa respira pela boca

ou não. Quando não se possui dados específicos, assume-se

a distribuição mostrada abaixo.

Conpostos solúveis Outros Compostos
_____̂ ____ ^ _ ^ ^ "
Exalado 25 25

Depositado nas passagens superiores 50 50
e subseqüentemente liberado para o
corpo.

Depositado nos pulmões (passagens 25 25*

respiratórias inferiores)

Disto, metade e e l iminado dos pulmões e l i b e r a d o nas p r i -

meiras 24 h o r a s , perfazendo um t o t a l de 62,5%. Os 12,5% r e s

t a n t e s são r e t i r a d o s nos pulmões com uma vida de 120 d i a s ,

supondo que esta porção ê retida nos fluídos do corpo.
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ocorria nas 8 horas de trabalho diário.

Admitia ainda 5 dias de trabalho por se

mana e, 50 semanas num ano.

Assim, a taxa média de entrada de ar por

dia em cm /dia era,

Taxa = IO7 x 5/7 x 50/52 = 6,9 x 106cm3de

ar/dia.

Em termos de dados para um modelo materna

tico para simulação do sistema respiratório, tem-se as ta

belas 2 e 3, que foram transcritas respectivamente das ta

4belas 9 e 10 da publicação 2 .

Baseada nestas tabelas de grandezas ana
4

jicas, a ICRP pode determinar os e:

radiobiologicos da radiação no sistema respiratório.

- 4
tomicas e fisiológicas, a ICRP pode determinar os efeitos

2.6.3 - Modelo para o Sistema Gastro Instestinal

0 sistema gastro intestinal tem um papel

muito importante para a fisiologia humana e nos primeiros

modelos de simulação ele recebeu grande atenção, porque ,

além de ser o primeiro conjunto de órgãos irradiados quan

do a contaminação ocorre por ingestão, tem uma função im

portantíssima no que diz respeito ã distribuição do mate

rial para o sangue através de membranas situadas no intes
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tino delgado. Sendo o sangue o centro distribuidor do mate

rial para o resto do corpo, a determinação precisa da quan

tidade a ser distribuida leva a uma melhor avaliação de do

ses nos órgãos alimentados pelo sangue e no próprio siste-

ma gastro intestinal. Em muitos casos, este ê considerado

o órgão crítico para certos radionuclideos.

Outro ponto importante é que o material

não se instala no órgão, e sim em seus conteúdos,percorren
4

do os dutos intestinais e irradiando suas paredes. A ICRP

havia assumido que este mecanismo era contínuo e uniforme

e que não havia ocorrência de acúmulo de material. Isto

permitia que o cálculo da taxa de dose numa posição, alcan

cada no tempo t após a ingestão do material, fosse totalmen

te independente do material ingerido.

Houve a necessidade de um tratamento ma

temático diferente para cálculo de taxas de dose, pois, os

elementos filhos entram no intestino delgado e nos intesti^

nos grosso superior e inferior, fazendo com que cada filho

seja pai de uma subcadeia, tendo-se então, que computar va

lores de quantidade de material para cada elemento para to

das as subcadeias. Seus resultados devem ser somados para

se considerar a contribuição total do elemento estudado no

órgão considerado.

Um fator 1/2 foi incluido nas fórmulas

de taxa de dose para se levar em conta que a taxa de dose
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nas paredes in te s t ina i s ê, em média, a metade da taxa de

dose de seus conteúdos.

No cálculo da quantidade tota l de cada

elemento, supõe-se que não há absorção do material pelo in

tes t ino grosso, fazendo a constante de decaimento biológi^

co igual a zero nestes órgãos. Neste caso, considerou-se a

penas o decaimento radioativo dos elementos. O mesmo argu

mento é ut i l izado para o estômago.

Os valores das constantes usadas pelas

diferentes seções do sistema gastro i n t e s t i n a l , encontram-
4se na tabela 4, que e a tabela 11 da publicação 2 .

Este modelo foi posteriormente alterado,

mas seu formalismo foi de grande val ia para que modelos so

f i s t icados pudessem zer elaborados.

TABELA 4 : Sistema Gastro Intest inal do Homem Padrão.

Porção do sistema gastro massa dos tempo de perna- Fração do pul
intestinal que é órgão conteúdos nência da comi- não p/o s i í
crítico. (g) da (dias) tema gastro

Intestinal.

Estômago
Intestino

Intestino
Intestino

(E)

Delgado (ID)
Grosso Sup.(IGS)

Grosso Inf.(IGI)

250
1100
135

150

1/24

4/24
8/24

18/24

(sol.

0,50
0,50
0,50

0,50

fa
) (ins.)

0,625
0,625
0,625
0,625
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2.7 - Limitações do Modelo Proposto pela ICRP 2

Houve mudança na filosofia de proteção radiolõgica ,

que passou a levar em conta a monitoração de área e a moni

toração individual, através de exames de excreção e sangue,

e a associação do estudo de riscos de ocorrência de câncer.

Com isso, os modelos para a simulação do corpo humano, co-

mo o da publicação 2 da ICRP, foram bastante alterados ,

pois não levavam tais fatores em consideração.

Outros fatores físicos e fisiológicos foram incluídos

nos modelos de sistema respiratório e gastro intestinal, e

ocorreu uma mudança radical no modelo compartimental para

estudo de outros órgãos, permitindo assim, uma maior apro-

ximação ã realidade. Isto permitiu uma comparação dos cal.

culos com os resultados de exames fisiológicos citados, e

que não era considerado pelas proposições da publicação 2 .

Para o caso do modelo do sistema respiratório,usava-

se a hipótese de que a liberação de material pelos pulmões

era da forma exponencial simples. Associou-se ainda, o tî

po de incorporação no organismo humano feita basicamente

de duas formas:

1) A primeira seria uma única incorporação (single

intake).

2) A segunda, seria incorporação contínua ( continuous

intake).
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Note-se que, a não ser pelas áreas de "sistema respi^

ratôrio superior" e "área total do sistema respiratório" ,

citadas na tabela 2', não se dividia o pulmão em regiões .

Isto dificultava uma melhor determinação do ponto ou região

onde o efeito biológico da região se processaria mais acen

tuadamente.

4
Outra observação,e que a publicação 2 nao trata o

sistema respiratório como uma região de estudos i solados- ,

dando maior preferência ao estudo detalhado de efeitos no

osso e na região gastro intestinal. Este tipo de tratamen-

to pode minimizar efeitos decorrentes de certos radionuclí

deos, cuja região preferencial de deposição seja o sistema

respiratório, ou superestimar efeitos de radionuclídeos que

são quase completamente liberados pelos pulmões.

Nesta época, a classificação de compostos quanto ã

sua liberação pulmonar era dada pela solubilidade ou não

do composto. Em caso de insolubilidade, assumia-se que 12,5%

do material decaia nos pulmões.

Como se verá mais tarde, devido a influência de fato

res físicos, tais como : diâmetro aerodinâmico de aerosol,

tipo de respiração e tipos diversos de liberação de radio

nuclídeos pelas várias passagens do aparelho respiratório,

esta classificação foi posteriormente abandonada, dando lu

gar aos conceitos de transportabilidade de composto pelas

várias vias.
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Para o sistema gastro intestinal, havia-se considerei

do que o material percorreu seus autos de forma contínua e

uniforme. Isto, além de constituir uma grande simplifica

ção no modelo, não está de acordo com a realidade. No inte

rior dos intestinos hã uma violenta secreção e absorção de

substâncias,bem como, há regiões de acúmulo acentuado de

material, enquanto que em outras, o material percorre mais

livremente seu caminho. Há a necessidade de se levar este

fato em consideração.

Este fenômeno é considerado na revisão do metabolis

mo do sistema gastro intestinal proposto por I.S.Eve '

Pode-se notar mudança no modelo metabólico, com a proposi.

ção de cálculo de fluxo de massa de conteúdos e não mais

massas estáticas, bem como, nos cálculos de tempos de per

manência mostrados na tabela 4. Outra mudança proposta foi

o cálculo de doses médias e não mais de taxas de dose.

Hã também a ocorrência de radiações Y cruzadas no in

terior do aparelho gastro intestinal. A publicação 2 ten

tou levar em conta esta observação em suas fórmulas de e

nergia efetiva absorvida, mas só mais tarde, na publicação

23 , a ICRP propôs uma tabela de radiações Y cruzadas en

tre órgãos, onde há uma ênfase muito mais apurada deste f£

to.

Para órgãos não pertencentes a estes dois sistemas , i

as mudanças foram mais acentuadas. 0 cálculo de taxas de '
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dose para estes órgãos parte da premissa de que a libera

ção dos radioisõtopos incorporados por inalação ou inges_

tão, ocorre de forma exponencial e que a taxa de entrada é

constante. Os parâmetros fisiológicos associados ã deposi.

ção final davam um caráter muito estático ao movimento de

radionuclídeos pelo corpo, associando apenas a quantidade

inicial incorporada e a final , depositada no órgão.

A metodologia de cálculo de dose, hoje en dia usada,

como será descrita mais tarde, alterou-se pela introdução

dos conceitos de função de retenção de radionuclídeos nos

órgãos, trazendo um novo tratamento compartimental mais dî

nâmico para a aquisição e liberação de radionuclídeos por

órgãos isolados. A descrição matemática desta função pode
4

ser do tipo exponencial ou potência. A publicação 2 já fa

zia alusão, em seu apêndice , a este tipo de conceito cha

mando-o de "retenção fracional", dando inclusive indicações

de tratamento em casos de retenção longa e curta, assim co

mo na maior ou menor influenciabilidade do decaimento ra

dioativo.

No próximo capitulo, serão mostradas as mudanças e

as novas contribuições, bem como a justificativa para o

formalismo matemático dos novos modelos. Particularmente ,

será salientado a proposição deste trabalho.

Apenas a título de auxilio no entendimento do progra

ma ICRP 2, pode-se encontrar no Anexo as principais fõrmu
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4las fornecidas pela publicação 2 da ICRP , que foram utili

zadas no programa, bem como, sua listagem.

Este programa tem a utilidade principal de se poder

avaliar, em primeira instância, os efeitos causados por râ

dionuclldeos, que por insuficiência de dados fisiológicos

não permitem a utilização do programa ICRP 26, que foi con

feccionado baseado nos conceitos e idéias do próximo

tulo.



CAPÍTULO 3

PROPOSTA DE UM MODELO UNIFICADO PARA DOSIMETRIA INTERNA

PARA INALBGãD E INdSTÃO DE RRDIOISOTOPOS E SOLUÇA) NUMÉRICA

3.1 - Fundamentos e Contribuição para um Modelo Unificado

Como se viu no Capítulo 2, um dos principais objetivos

da proteção radiológica, no que diz respeito ã dosimetria in

terna, é a simulação mais exata possível do metabolismo hu

mano para estimar a dose e sua distribuição, e assim,propor

cionar um programa de proteção ao trabalhador e â população

em geral, sem acarretar a impossibilidade financeira de im

plantação de qualquer instalação nuclear.

Muitos esforços tem sido feitos para uma simulação ca

da vez mais precisa, utilizando dados experimentais obtidos

de estudos com traçadores radioativos de meia vida curta

nos próprios seres humanos. Quando isto é difícil ou temerá

rio, utiliza-se animais, em sua grande maioria cães e ratos.

Assim, pode-se determinar cada vez melhor, como o corpo hu

mano adquire, retém, distribui e expele os vários tipos de

radionuclldeos , o que ajuda sobremaneira a melhor determi-

nação dos seus efeitos no corpo.

Além das experiências citadas, muitas formulações roa

temáticas surgiram para simular o comportamento de órgãos

em separado, ou sistemas de órgãos interligados, como os

40
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sistemas respiratório e gastro intestinal, quando sujeitos

ã passagem e distribuição de radionuclídeos em seu inte-

rior.

Para um modelo que proporcione a unificação de metabo

lismo do corpo humano como um todo, pode-se utilizar o e£

~ 3

quema proposto pela Publicação 10 da ICRP , mostrado na Fî

gura 3. Esta publicação apresenta um esquema unificado, po

rêm, não formula uma teoria para definir o caminho do r£

dionuclídeo desde sua incorporação, pelo nariz ou boca,até

sua excreção pelo corpo.

9
Para o sistema respiratório, propos-se em 1966 os mo

delos de deposição e liberação de radionuclídeos, utiliza-

dos até hoje. O modelo de deposição é baseado no comporta-

mento estatístico dos aerosõis e, o de liberação, em con

ceitos de transportabilidade de composto químico. Estes mo

delos foram também utilizados neste trabalho para avaliar

os efeitos de radiações nos pulmões, as quantidades trans;

feridas para o sangue e para o sistema gastro intestinal

no processo de inalação, levando em conta inclusive a con

- 10
tribuiçao de filhos radioativos de qualquer cadeia

Para a distribuição dos radionuclídeos pelo sangue pa

ra os órgãos de deposição e posterior excreção por fezes

3
ou urina, usou-se o modelo proposto pelas publicações 10

e 10A da ICRP. Estas publicações tratam da distribuição

do material quando este jã se encontra instalado no sangue,
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sem se preocupar com sua origem.

O modelo do sistema gastro intestinal utilizado é o

de I.S. Eve ' . Propos-se porém, neste trabalho,adaptações

no cálculo de doses para filhos de uma cadeia radioativa,

considerações de radiações Y cruzadas entre órgãos e acopla

mento do cálculo de dose por radionuclídeos enviados pelo

sistema respiratório. A partir da obtenção das atividades

enviadas pelos sistema respiratório e gastro intestinal ,

neste trabalho, obtem-se o trajeto do radionuclldeo, desde

sua incorporação bucal ou nasal, até sua excreção do corpo,

passando por órgãos de deposição. Esta proposta de unifica

ção , possibilita o controle das condições de trabalho de

seres humanos que operam ou não com radiação.

Esta unificação proporciona uma avaliação bastante prá

tica dos efeitos de radiações no interior de seres humanos,

provocada por inalação, ingestão, ou as duas concomitante

mente. Pode-se obter a dose recebida através da avaliação

da atividade adquirida por qualquer tipo de incorporação

(única e várias), tanto por estimativa, antes da aquisição,

como pela análise de exames de excreção conforme propõem

3 11
as publicações 10 e 10A da ZCRP, at]

de "Níveis de Investigação Derivados".

3 11as publicações 10 e 10A da ZCRP, através dos conceitos

Esta última possibilidade proporciona semiempiricamen

te a obtenção de funções de retenção pelo método dos mlnJL

nos quadrados para um paciente em particular.
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Aplicou-se também os conceitos de risco de exposição ã

radiação para limitação da contração de efeitos estocasti-

cos, conforme definidos na public

ção da dose recebida pelo homem.

12
cos, conforme definidos na publicação 26 da ICRP, em fun

Neste capitulo será observado detalhadamente o caminho

que o radionuclídeo percorre no corpo,desde sua entrada até

sua excreção via fezes ou urina , para qualquer tipo de iii

corporação. Para que o entendimento seja facilitado, será

utilizado o esquema da Figura 3.

3.2 - Sistema Respiratório

Para um melhor entendimento do modelo desenvolvido

neste trabalho, foram descritos no Apêndice C, as proprieda

des físicas de aerosóis, compartimentos do sistema pulmo-

nar, seus parâmetros e grandezas, deposição, retenção e li

beração de radionuclideos neste sistema, bem como sua dis-

tribuição pelo corpo.

Os conceitos incorporados e o caminho natural para de

terminação de doses no sistema respiratório,podem ser divi-

didos em :

(a) Deposição do material radioativo inalado no siste

ma respiratório *

(b) Liberação da radioatividade do sistema respirató-

rio
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(c) Cálculo dos Tempos de Residência de um radionu-

clídeo e liberação para outros órgãos.

3.2.1 - Deposição do Material Radioativo Inalado no

Sistema Respiratório

O modelo de deposição pulmonar, descrito no

Apêndice C necessita da relação entre o 'Üiâmetro aerodinâ

mico médio do aerosol" em função da porcentagem de deposi^

ção, nas regiões naseofaringeal e pulmonar representadas

nas Figuras 13 e 14, respectivamente.

Matematicamente a dependência funcional po_

de ser obtida por um ajuste pelo método dos mínimos qua-

drados, através dos dados extraídos das Figuras 13 e 14 .

Para a região naseofaringeal obteve-se :

X(l) = 1,864313 . 0,434294 . in(XMI) -

- 0,522428 (1)

e para a região pulmonar :

X(2) = - 0,706310 . 0,434294 . í,n(XMI) -

- 0,706310 (2)

k

onde XMI é o "diâmetro aerodinâmico correspondente ã me- ;|

diana em relação ãs atividades" (AMAD) , (Apêndice Q e X(l) |
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e X(2) são as porcentagens de deposição.

O número 0,434294 vem da transformação

0 XMI =
 £°9 1 0

e • Ã°9e
 X M I

Como a porcentagem de deposição é probabilís_

tica, tem-se que expressar X(l) e X(2) neste enfoque e, eu

ja fórmula de transformação não ê bem definida na literatu

9 10ra ' .Estudos mostraram que a formula que rege esta trans_

formação vem de uma integração de uma gaussiana , conforme

a relação abaixo.

_ i
P(x) = - i - / * e 2 dt (4)

que, segundo a fórmula (26.2.10) da referência 13,pode ser

descrita como :

1 1 » (-l)n x 2 n + 1

P(x) = i + - i - l t í}
n
 x (5)

z ST n=0 n! 2

Assim, substituindo-se x da fórmula (5) por

X(l) ou X(2) das fórmulas (1) e (2), conforme o caso, tem

se a relação entre o AMAD e a porcentagem de deposição nas

regiões naseofaringeal (NP) e pulmonar (P). Para a região

trahqüeôBronqüial (TB) , considera-se 8% (ou 0,08) a por

céhfcãgem de deposição.
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Multiplicando-se, então as porcentagens de

deposição de cada uma das regiões (NF, TB e P), de acordo

com XMI, pela atividade total inicialmente inalada, pode-

se determinar qual a atividade inicialmente depositada em

cada uma destas regiões, independentemente. No desconheci-

mento de XMI, deve-se usar o valor 1 (um) para a apresenta

ção de um AMAD médio do aerosol de acordo com as recomenda^

ções do Apêndice C.

Determinada então a deposição, passar-se-á à

liberação dos radionuclídeos pelas várias vias pelo siste-

ma respiratório.

3.2.2 - Liberação da Radioatividade do Sistema Respi^

ratório e Divisão Compartimental

Com base nos mecanismos da liberação defini^

dos no Apêndice C, o comitê da ICRP desenvolveu o modelo

de liberação como uma continuação do modelo tricompartimen

tal descrito no mesmo apêndice. Este modelo reúne as infor

mações qualitativas, bem como, inclui todos os mecanismos<x>

nhecidos de liberação de poeira e os caminhos usados.

Este modelo é extremamente prático e pode

ser descrito com o auxílio da Figura 4.

Segundo esta figura, D, é a atividade ou con

centração inalada, D~ é a atividade ou concentração exala-

da no ar , D- ê a porcentagem da atividade ou concentração
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Figura 4 : Diagrama esguematico mostrando os caminhos de M

beração partindo dos lugares de deposição no sistema respi

ratório (SR).
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inalada, relativa a D.. , depositada na região NF (naseofa

ringeal). D_ é determinada com o auxilio da Figura 13, con

forme jã visto. D. é a porcentagem da atividade ou concen

tração inalada, relativa a D, , depositada na região TB

(traqueobronquial) e Dj é a porcentagem de D, que alcança

a região P (pulmonar).

Na Figura 4 encontram-se outros 3 compartLmen

tos além dos definidos no modelo de deposição, ou seja, no

dos linfáticos pulmonares, sangue e aparelho gastro intes_

tinal.

As letras (a) ã (j) indicam os diferentes pro

cessos de absorção e transporte, que estão associados com

a liberação dos vários compartimentos, conforme definidos

pelas referências 9 e 10.

(a) representa a passagem rápida de material

depositado na região naseofaringeal para o sangue.

(b) representa a rápida liberação de toda a

poeira da região naseofaringeal para o sangue.

(c) representa a absorção rápida da poeira

depositada no compnrtimento TB, pelo sangue.

(d) é o análogo ã (b) e representa a rápida

liberação por transporte ciliado da região TB para o siste
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ma gastro intestinal.

(e) representa o transporte direto da poeira

depositada na região pulmonar para o sangue.

(f) representa a fase de liberação do pulmão

para o sistema gastro intestinal via árvore traqueobron

quial. Depende da fagocitose alveolar e do movimento muco

ciliar.

(g) é análogo a (f) , exceto que é mais demo_

rado e depende da natureza da atividade depositada.

(h) é a remoção vagarosa da poeira da região

pulmonar via sistema linfático. Este processo é similar a

(9) com a exceção que o transporte linfático substitui o

movimento muco ciliar.

(i) representa um caminho secundário, no qual

a poeira liberada pelo sistema linfático (h) ê introduzida

no sangue. Este processo depende da dissolução das partlcu

las e provavelmente de uma possível inversão de funções dos

linfôcitos.

(j) significa uma absorção coletiva da

ra do sistema gastro intestinal, por processos diretos ou

indiretos sendo englobados os caminhos (b) , (d), (f) e (g).

O processo (j) será mais bem explicado quando se passar ao
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estudo do sistema gastro intestinal.

Para a utilização do modelo esquematizado na

Figura 4, o Comitê associou dois valores importantes para

cada caminho para, a partir daí, dar continuidade a um es

tudo cinético dos processos de deposição e liberação. Es

tes valores são a quantidade de material residindo num com

partimento que segue uma cinética particular, ou a fração

de liberação regional do caminho e a taxa pela qual a fra

ção de poeira é liberada, ou meia vida biológica.

Para alguns casos notou-se que estes valores

cinéticos permanecem relativamente, independentes do tipo

de poeira envolvida, enquanto que, para outros processos a

natureza do material depositado determina valores apropria^

dos. Para este último caso, e vital considerar a natureza

fisioqulmica dos diferentes materiais, para que se consiga

determinar as constantes apropriadas para serem usadas quan

do não houver dados biológicos para a liberação pulmonar.

Em face destas dificuldades, o Comitê 2 reu

niu todas as informações quantitativas publicadas sobre lî

beração que, reunidas com dados de solubilidade química na

água, em alcalinos muito diluentes, e na presença de prote

Inas, ajudaram a prever o comportamento químico de mate

riais não estudados quando sujeitos ao fenômeno da libera

ção. Estas permitiram a confecção da importante Tabela 5 ,

onde se encontram as nove classes mais importantes de com

postos inorgânicos, agrupados em três categorias. Com esta
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classificação, pode-se reunir uma boa faixa de caracterís^

ticas de liberação. Esta tabela será de grande valia para

o usuário do programa de computador, que se encontra lista

do no Anexo.

A classificação (D), foi adotada para compos

tos que possuem meia vida máxima de liberação pulmonar me_

nor, ou igual a 10 dias. A classificação (S), semanas, pa

ra compostos entre 10 e 100 dias de meia vida máxima e a

classificação (A) anos, para compostos com meia vida supe

rior a 100 dias.

Os valores cinéticos que definem a fração de

liberação regional e a meia vida biológica para cada cami

nho da Figura 4 foram modificados com o tempo, ã medida que

novos estudos foram realizados. Por isso, os valores da ta

bela encontrada na referência 9 diferem, em parte dos da

referencia 10 e referência 14. No programa, a Tabela 6 já

esta incluída , bastando apenas ao usuário definir a cias

se de liberação D, 8 ou A (D,W ou Y).
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TABELA 5 : Classificação para liberação pulmonar para com

postos inorgânicos.

Classe A - Retenção ávida : liberado vagarosamente (anos)

Carbetos - actinideos, lantanídeos, Zr, Y, Mn

Sulfetos - nenhum

Sulfatos - nenhum

Carbonates- nenhum

Fosfatos - nenhum

Ôxidos e hidróxidos - lantanídeos, actinideos Grupos 8

(V e VI), lb, 2b (IV e V), 3b ex

ceto, Sc e 6b

Haletos - fluoretos de lantanídeos

Nitratos - nenhum

Classe S - Retenção moderada : taxas de liberação inter-

mediárias (semanas)

Carbetos - Cations de todos os hidróxidos da Classe S

exceto aqueles listados como carbetos da Cias

se A.

Sulfetos - Grupos 2a (IV + VI), 4a (IV-VI), 5a (IV-VI),

lb, 2b e 6b (V + VI)

Sulfates - Grupos 2a (IV-VII) e 5a (IV-VI)

Carbonates - lantanídeos, Bi3* e Grupo 2a (IV - VII)

Posfatos - Zn2+ , Sn3+ , Mg2+ , Fe3+, Bi3+e lantan£deos

Cxidos e hidróxidos - Grupos 2a (II - VIl),3a e4a(IIl-VI),

5a (IV-VI), 6a (IV-VI), 8, 2b (VI),

4b, 5b, e 7b Sc3*

Haletos - lantanídeos (exceto fluoretos), Grupos 2a, 3a

(1ÍI-VI), 4a(IV-VI), 5a(IV-VI),8,lb,2b,3b(IV-V),
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4b, 5b, 6b e 7b
•.>

Nitratos- todos os cations cujos hidróxidos são Clajs

se A e S

Classe D - Retenção mínima : liberação rápida (dias)

Carbetos - veja hidróxidos

Sulfetos - todos exceto Classe S

Sulfatos - todos exceto Classe S

Carbonatos - todos exceto Classe S

Fosfatos - todos exceto Classe S

Oxidos e Hidróxidos - Grupos Ia, 3a (II), 4a (II), 5a

(II,III), 6a(HI)

Haletos - Grupos la e 7a

Nitratos - todos exceto Classe S

Gases Nobres - Grupo 0

Nota Í Onde ocorre referência de uma forma química para ou

tra, implica que uma conversão "in vivo" ocorre ,

por exemplo, reação de hidrólise. A seguinte tabe-

la periódica de elementos é usada com a seguinte

classificação.

Grupo
Período Ia 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8 lb 2b 3a 4a 5a 6a 7a 0

I H He

II Li Be B C N O F Nfc
I I I Ma Mg Al S i P S Cl Ar
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Periocb la

IV K

V Fb

VI Cs

VII Fr

2a

Ca

S r

Ba

Ra

*Lantanídeos

'*ActinIâaos

3b 4b

Sc Ti

Y Zr

LsfHf

Ac+

5b

V

Ma

Ta

OB Pr

nh Pa

6b

Cr

MO

W

Nd

u

7b

Ma

Tta

Re

Pro

Pa

Ru

Os

Sm

Pu

8

00

Rh

I r

Eu

Am

Ni

Pd

P t

Gd

Cm

l b

Cu

Ag

Au

Tb

Ek

2b

Zn

Cd

Hg

I *

Cf

3a

Ga

In

Tl

4a

Ge

Sn

Pb

5a 6a 7a 0

A s S e B r K r

Sb He I Xe

Bi Bo At Rn

Ho Er TYn Xb Lu

EG! Fm Md No Iw

TABELA 6 : Meia vida biológica e fração de liberação regio

nal utilizadas no modelo da Figura 4.

Região

NF

TB

P

L

caminho

(a)

(b)

(O

(d)

(e)

( f )

(g)

(h)

( i )

classe D

0,01

0,01

0,01

0,2

0,5

n.a

n.a

0,5

0,5

0 ,5

0,5

0,95

0,05

0,8

n.a

n.a

0 ,2

1/0

Classe S

0,01

0,40

0,01

0,2

50

1/0

50

50

50

0 , 1

0,9

0,5

0,5

0,15

0,4

0,4

0,05

1,0

Classe A

0,01

0,4

0,01

0,2

500

1,0

500

500

1000

0,01

0,99

0,01

0,99

0,05

0,40

0,40

0,15

0,9

Nota Í O primeiro valor é a meia vida biológica, em dias,

o segundo « a fração de liberação regional

n.a « não aplicável
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O desenvolvimento do formalisms para o cálcu

Io de deposição e liberação no sistema respiratório,o cãl̂

culo de doses nos órgãos e o fornecimento das quantidades

de raâionuclideos enviados ã outros órgãos após o proces

so metabõlico , será apresentado a seguir.

3.2.3 - Tempo de Residência de um Radionuclídeo e

Liberação para Outros Órgãos

Para determinar o equivalente efetivo de do

se acumulada durante 50 anos (committed dose equivalent),

para várias regiões e órgãos , resultante da inalação de

um aerosol/ o tempo de residência em microcuries - dias

(p Cid) num órgão particular ou tecido, definido no Apên

dice A, tem que ser determinado. Isto, porque o tempo de

residência é uma integração da atividade instalada no ór

gão, levando em conta os decaimentos radioativo e biológi^

co, num período de 50 anos. Assim, pode-se saber a quan-

tidade de radionuclldeos responsável pelos efeitos bioló-

gicos nos órgãos, neste período de latência. O desenvolvi,

mento matemático pode ser encontrado na referência 10.

Pelo formalismo desenvolvido para unificar o

cálculo de doses, para qualquer tipo de incorporação, de

finido nos Apêndices Ae B, tem-se que o tempo de residén

cia nun órgão em particular ou tecido em td dias após a

incorporação de luCi, assumindo-se um modelo exponencial

para liberação, é dado pela relação .
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T = Z f. / J d e" (Aj+Ar )< : dt (yCid) (6)
res . j w

onde f. é a fração liberada por um caminho j , no modelo ,

is to é, um dos caminhos de a ã i da Figura 4, \ . ê a cons

tante de decaimento radioativo do radionuclideo.

Integrando-se, então, encontra-se

-(X. + X )td
f.(l - e J r )

= Z -3 (MCid) • (7)

Como o período de integração é 50 anos ou 18000

dias, pode-se desprezar o termo exponencial e, o tempo de

residência fica

T „ - Z ( T — ^ — ) (uCi.d) (8)

onde,

. ln_2 . 0,693

j

sendo que, os T. são as »•ias-vidas biológicas listadas na

Tabela 6,

Para usta atividade incorporada diferente de

lpCi, basta «ultlplicar o lado direito de (6) por esta atî

vidade*
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Seguindo-se o esquema da Figura 4, e determi

nadas as concentrações ou atividades D,/ D , D_ deposita-

das, pode-se calcular os tempos de residência nas diversas

regiões do sistema respiratório.

Segundo o Relatório Técnico n9 142 da IAEA ,

tem-se :

Para a região NF, o tempo de residência para

o radionuclídeo pai (índice 0),

T0 = I -a . fb
res 3

Para a região P, o tempo de residência fica

(ID

Para a região TB, o tempo de residência é de_

terminado em duas etapas :

Etapa 1 : tempo de residência decorrente dos

caminhos (c) e (d)
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Etapa 2 : Correspondente ao material liberado

pela região P, pelos caminhos (f) e (g) que passará pela

região TB antes de atingir o sistema gastro-intestinal. 0

Comitê II da ICRP assumiu um tempo médio de passagem de

7,2 horas, ou seja, 0,3 dias. A distribuição de tempo, em

média, é considerado aproximadamente exponencial. Para se

considerar um tempo médio para liberação (p), a fração de

material que segue o caminho e ê liberado no tempo dt ao

- —Dt ~

redor de t e dada por e , sendo então, o tempo médio de

passagem l/p dias, igual a 0,3 dias ou p(d ) = 10/3. En

tão, se 1 pCi está passando através da região TB, via caini

nhos (f) e (g), o tempo de residência devido a esta pas-

sagem é dado por

;i8ooo fcsjsl ,-pt p d t .

(13)

Mas, a quantidade de material, que passa pela

região TB, via caminhos (f) e (g), vinda da região P é

,18000 ... [- x -(Af + X ) t +f0 dt ff Xf e f r

f . X
<3 9 '] -

De (13) e (14) tem-se que, o tempo de residência devido a
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passagem da quantidade dada pela fórmula (14) através da

região TB é

f A f^.A
D. , r . , r. +

5 ^+A A +A A + pf r gr r ^
(15)

O tempo de residência total, em (PCid), na região TB é da

do pela soma de (12) e (15), ou seja ,

n / c + d i +
4l Àc + Ar Ad + A

r

r g r I r
(16)

A quantidade que entra no sistema gastro in

testinal (SGI), enviada por todos os caminhos do sistema

respiratório/ é :

f .A

VAr

,18000 -X_t - p t
f0 e r e p d f c

D, f. A D. f X
A ° = 3 b b 4 d d
ASGI Afa + Ar Ad + Ar

+ Dg

(17)
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Para os nodos linfãticos, usando um procedimen

to análogo ao usado para a derivação da equação (14),tem-se

que a atividade que sai pelo caminho h é

D5 fh Ah (18)

Então, o tempo de residência para os nodos lin

fãticos, é dado por,

D5 fh Ah
resT (A +AJU.+À )

jj n r i r

(ycid) (19)

pois, a deposição nos nodos linfãticos não é direta e ocor

re devido ao processo de liberação na região P (caminho h )

para os nodos.

A quantidade que entra diretamente no sangue

(s) é, então

*s = Ao + lr

(20)

As fórmulas (10) á (20) permitem a determinação

dos tempos de residência nas regiões do sistema respiratório

e as atividades enviadas ao sangue e ao sistema gastro in

téstinal para a continuação do processo metabõlico devido ao

râdiòhuclídeo pai de uma cadeia.
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Para a determinação dos tempos de residência e

atividades nos vários órgãos e tecidos no caso de inalação

de radionuclídeos com filhos, as fórmulas anteriores neces

sitam ser corrigidas.

Quando um radionuclídeo acumula ApCi.d num

compartimento, uma quantidade A.Ar" devida ao primeiro fJL

lho é produzida, onde Ar1 é a constante de decaimento ra

dioativo em dias do primeiro filho. Assim, as fórmulas

apropriadas para as regiões NP, TB, P e L, necessitam ser

multiplicadas por Ar' para se obter a atividade do primejL

ro filho nestas regiões. Quanto à forma de liberação, o Co

mitê II supunha até 1973 , que a forma de liberação do fî

lho seria a mesma que a do pai, isto é, o filho se compor-

14taria metabolicamente da mesma maneira que o pai. Em 1978 ,

o mesmo Comitê II colocou em dúvida este tipo de suposição .

Por esta razão, o programa listado no Anexo admite dados

de liberação para o filho também, pois, se esta hipótese

vier a ser alterada, o programa aceitará automatLcamsnte es_

ta modificação ; caso contrário; usa-se a mesma forma de

liberação que a do pai :

Esta hipótese do Comitê ±1, para o tratamento

metabõlico de um produto filho r.iti trânsito da região P pa

ra a região do sistema gastro intestinal através de TB, jL

gual ao do pai, com as mesmas constantes de liberação e

pertencente a mesma classe, isto é, D, S ou A, fornece a

atividade A_B pela fórmula (12) e A^ calculada pela fórmu
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la (15).

i 1 1 1Identificando-se então, Aip, ATB, A- e A~ (on

de T denota trânsito) com o produto de A , pelo tempo de

residência acumulado numa região, ou compartimento, para

um núcleo pai, obtem-se as atividades do filho produzidas

em cada região, dadas por (10) ã (20).

Começando então, pela região NF, tem-se, como

tempo de residência, a equação

Tres = A"" • * Ii + r—£— I (MCi.d)

(21)

Para a região TB, é importante notar que nes

ta região o radionuclldeo produzido e em trânsito, tem 3

alternativas de deposição. A primeira leva em conta o ra

dionuclldeo filho produzido pelo pai ainda na região TB e

que ê liberado pelos caminhos (c) e (d), a segunda é devjL

do ao filho produzido pelo pai enquanto este está em trân

sito através da região TB vindo da região P sendo liberado

pelos caminhos (f) e (g) e a terceira ocorre quando o fî

lho é produzido na região P e ê liberado pelos caminhos

(f) e (g). Assim, o tempo de residência fica :

Para a primeira alternativa :



Para a segunda,

Para a terceira,

1 f f f X f fa" Xo'l x

P L f r" V + r'J p r'

Somando-se os efeitos

T 1

resTB

Para a região P

1 1 I *e' ^f1

resp
 AP [Ae,+Ar,

 + Af,+Ar,

v+
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(22)

( 2 3 )

(24)

(25)

(26)



Para a região L

65

res.
R fh' V +
L h1 r1 Ã-FT7Í' r

1 ~
onde AT foi produzido na região L.

(27)

A quantidade/ ou atividade enviada ao sangue

fa' Aa' . ̂ B £c' Xc'a' Aa
A , + Ar

f ' V , AP£h' V

Ai'+Ar-
128)

E, finalmente a atividade enviada ao sistema

gastro intestinal é

fb* Ab»
SG1

fd' Ad'

f
Af,

' + Ar'

A ,
g'
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_ . v IK^-J-/ (29)

P+Aj.1

Para a determinação das atividades do segun

do filho, se houver, multiplica-se os tempos de residência

nas regiões NF, TB, P e L, definidos pelas fórmulas (21) ,

(25), (26) e (27), pela constante de decaimento do segundo

filho, A „ , seguindo o procedimento anteriormente citado.

Assim, como exemplos, a atividade para a re

gião NF ficaria :

f fa' . fb' í xI Aa,+Ar,
 + Ab,+Ar,J V (30)

e o transporte da região P para o sistema gastro intesti

nal, via região TB

P [ V ^ + AgI+Ar, J
 AT/ P+Ar,

(31)

Pode-se notar então, semelhanças entre as e

quaçSes (10) e (21) , o que permite, para efeito de cáleu

los de liberação para o elemento pai, chamar A^p de D 3 e ,

em caso de haver filhos A ^ tomar seu devido lugar. 0 mes

mo raciocínio se aplica a (16) e (25), fazendo ainda A£ =

* 0 para o pai, e para a* equações (11) e (26) faz-se A_

igual a D. para o pai. Para os nodos linfáticos, equações
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(19) e (27) , vale o mesmo raciocínio para A = 0 apenas pâ

ra o núcleo pai. Estas modificações também se aplicam a

(17) e (20) , levando ãs equações gerais (29) e (28) respe£

tivamente.

3.2.4 - Cálculo da Doso

Para a determinação do equivalente de dose

acumulada para cada radionuclldeo da cadeia, pode-se usar

a fórmula abaixo , levando-se em consideração as observa

ções do Apêndice A.

M
K j r e sj

. t f± Ei(AF)ijk(Q)ik](rems) (32)

onde os termos T significam os tempos de residência cal
r e sj

culadas para as várias regiões, para um certo radionuclf

deo t ,

51,1488 = (g.rad/Mev) x desintegrações/y Ci.d

M. * massa do órgão k considerado

j * um índice denotando os vários órgãos nos

quais a fonte radioativa está localiza-

da

i = um índice denotando os vários tipos de
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partículas emitidas

f. = a intensidade (partículas do tipo i por

desintegração)

E- = energia da partícula (Energia média de

decaimento).

(AF)... = fração de energia absorvida no ór-

gão k, quando uma partícula do ti.

po i é emitida no órgão j

(Q).. = fator de qualidade para a radiação

do tipo i no órgão k.

Para o cálculo da dose total em cada órgão ,

somam-se as doses devidas a cada radionuclídeo.

O fato da fórmula (32) levar em conta radia

çôes cruzadas, é de fundamental importância para a deternú

nação mais exata dos equivalentes de dose nos órgãos.

Passar-se-ã agora a uma discussão mais porme

norizada da variação da fração de energia (AF) em função

do tipo de radiação emitida/ e de sua energia para cada or

gão do sistema respiratório.

A determinação dos AFs é difícil para o sis_

tema respiratório devido ã complexidade de sua estrutura

e a falta de informações detalhadas quanto ã distribuição

de radionuclídeos em seu interior. Por estas razões, o Co
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mitê II da ICRP utiliza certas simplificações, que serão

discutidas a seguir.

(a) Para fótons de energia excedendo a 10

kev, os AFs foram tomados do Apêndice I da publicação 23
Q

da ICRP , onde as frações específicas de energia absorvida

estão tabeladas, isto é, a fração de energia absorvida por

grama de órgão a ser atingido. Como estas frações foram

determinadas supondo-se uma distribuição uniforme de ativi^

dade e levando-se em conta um "phantom" cujas massas dos

órgãos de interesse estão descritas na Tabela 7,multiplica_

se estas frações especificas pelas massas para cada órgão

alvo, para se obter a fração de energia, AF, utilizada no

cálculo de doses.

A distribuição dos AFs leva em conta o

to de fontes depositadas nos órgãos emissores (ou fontes)

para um certo órgão alvo. Como a fração de energia absorvi

da varia com a energia do foton, a publicação 23 traz uma

tabela, para vários órgãos alvos com frações de energia cal_

culadas numa faixa de 10 Kev ã 4 Mev. Pelo fato de, neste

trabalho, ser constante o aparecimento do sistema gastro in

testinal e respiratório, levou-se em conta, apenas as rad:L

ações cruzadas entre eles e suas massas descritas na Tabe

Ia 7.

Esta é uma aproximação neste trabalho. Quan

do forem considerados outros órgãos como relevantes, estes
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fatores não serão levados em conta, mas um outro conceito

chamado de "energia efetiva absorvida", explicado no Apên

dice A.

A razão do uso das massas das paredes para o

sistema gastro intestinal, bem como a soma destes com os

conteúdos, para o intestino delgado, aparecerá mais adian

te no estudo detalhado do seu metabolismo.

Como o estudo se refere a fõtons com energia

maior que 10 kev, para o cálculo dos AFs, as regiões NF ,

TB, P e L serão consideradas como um todo, devido ãs radia

ções cruzadas entre elas, qualquer que seja a energia do
8foton. Como nao se tem a fração de energia especifica ab

sorvida para todas as energias entre 10 kev e 4 Mev, usou-

se uma interpolação linear para a determinação destas fra

ções para energias intermediárias. Assim, primeiro localjL

za-se entre que extremos conhecidos está a energia,aplica-

se então a relação (33) para a determinação de AF para o

órgão k considerado, onde os AFE (específicos) estão tabe-

lados no inicio do programa ICRP 26 (listagem no Anexo)

AF(EY) « [ A F E Í E ^ + (AFE(E2) -

JVV.1
(E-J-EJ^ J X "k (33)
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TABELA 7 : Valores de massas usados para fins de cálculo

de dose por radiações cruzadas entre órgãos.

Õrgãos do corpo Massa utilizada no "phantom"
(g)

Pulmões

Estômago

Intestino Delgado

Intestino Grosso Superior

Intestino Grosso Inferior

999

150 (paredes)

1040 (paredes +
conteúdos)

209 (paredes)

160 (paredes)

onde

AF(E ) = fração de energia absorvida para ra

diação de energia E entre Ej e E 2

E, = limite inferior, podendo assumir os

seguintes valores em Mev : 0,010 ;

0,015 ; 0,020 ; 0,030 ; 0,050 ,-0,100;

0,200 ; 0,500 ; 1,000 ; 1,500; 2,000

e 4,000

E2 = limite superior, assumindo valores de

0,015 â 4,000 Mev

AFE(Ej), AFE(E2) = fração de energia especí

fica absorvida

Mk massa do órgão alvo
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A relação (33) se aplica a todos os órgãos

do sistema respiratório e gastro intestinal envolvidos, is_

to ê, fixa-se o alvo e determina-se o efeito da radiação

proveniente de todos os órgãos, inclusive o alvo, sobre o

último. Varia-se, então, o alvo até que todos os órgãos en

volvidos tenham sido percorridos, levando-se em conta que,

na ingestão o sistema respiratório não entrará no cálculo.

Quando o sistema respiratório estiver envol-

vido, após a determinação do seu AF como um todo, determi-

na-se o AF da região NF isoladamente, pois ; esta região não
~ 8

faz parte do pulmão tratado na publicação 23 .

A relação usada é a (34), sendo válida para

radiações cruzadas

(34)

vindas da própria região NF, do resto do sistema respiratõ

rio (S.R.) e do sistema gastro intestinal, para a região

NF. Para o cálculo da fração de radiação vinda da região

NF, com destino a outros órgãos, usou-se o mesmo valor que

o do sistema respiratório como um todo.

(b) Para fõtons de energia inferior a 10

kev, assumiu-se a absorção completa de sua energia. O Comi.

tê II considerou que, a energia dos fótons deveria ser me

diada entre as regiões TB, P e L, deixando a NF ã parte
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Por isso, adotou-se AFs=l, seja no relacionamento das

ões pulmonares entre si, como no relacionamento destas com

outros órgãos.

(c) Para o caso de partículas |3, o Comitê II

supôs absorção completa de energia no sistema respiratória

Para a região TB, a absorção é completa se a energia for

igual ou menor que 0,07 Mev, pois, corresponde a um alcan

ce de 0,75 pm, que é a espessura média da parede da árvore

bronquial. Por esta razão, se a energia for superiora 0,07

Mev, a dose será mediada sobre todo o pulmão e assim como

para fõtons, os AFs serão iguais a 1.

(d) Para radiação a, absorção completa ê as_

sumida na região de origem, logo AF=1, e a dose ê calcula-

da para cada órgão em separado.

(e) A dose para a região NF ê raramente cri.

tica. Para alguns radionuclídeos de meia vida curta, o Co

mitê II decidiu estimar a dose com base em uma distribui^

ção uniforme de atividade numa superfície esférica de 400

2
cm e uma camada de 1 mm de espessura. Estimando-se uma

densidade unitária, a massa seria de aproximadamente 40,71

~ 8
g, que é também o valor que a Publicação 23 traz como mas

sa da região NF. O valor acima foi adotado neste trabalha

Continuando com esta definição de massas, ad
o

raitiu-se um pulmão de 1000 g, sendo que estão incluídos a
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árvore bronquial, a região pulmonar e os nodos linfáticos

associados não deixando ã parte o sangue, que irriga esta

região.

Na Tabela 8, encontra-se as massas de .iodas

as regiões do sistema respiratório, com e sem sangue, se-

~ 8gundo informações da Publicação 23 .

A primeira coluna desta tabela, massas sem

sangue, foi extraída integralmente da Publicação 23. Basea

do então, que há 530 g ao todo de sangue, e que a traquéia

não é considerada como irrigada, para fins de proteção ra-

diolõgica, e que esta se encontra fora do pulmão definido

pela ICRP, tem-se que, os 1000 g do pulmão estão definidos

entre os 530 g de sangue e a soma das massas da árvore bron

quial (30 g), tecido pulmonar (425 g) e nodos linfáticos

(15 g) . Mediando, então, os 530 g de sangue nestas 3 regji

ões, tem-se a tabela de massas com sangue, encontrando fi_

nalmente a tabela de massa total que é a usada nos cãlcu

los de dose no programa.

TABELA 8 : Valores de massa usados para fins de cálculo de

doses no sistema respiratório.

Região

Região

Região

TB

P

L

Massa da Traquéia(g)

Massa da árvore(bron
quial(g)

Massa do tecido pul̂
monar (g)

Massa dos nodos lin
fáticos (g)

sem sangue

10

30

425

15

com sangue

10

64

904

32

Total

74

904

32
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O último item da formula (32) a ser abordado

é o fator de qualidade (Q), cuja discussão detalhada se po

de encontrar no Apêndice A.

Em termos computacionais, as variáveis de en

trada necessárias aos cálculos de dose no sistema respira-

tório para uma cadeia com vários filhos são, além do diâ

metro aerodinâmico (XMI) e da classe de liberação (KtAS(I) )

para cada elemento da cadeia, os seguintes : meia vida ra

dioativa de cada elemento (RM e RMF(I)), número de tipos

diferentes de partículas (a,3ry) (NT(I)), número de partí^

cuias de mesmo tipo (2 emissões a, 8 emissões y, etc.) (ND

(I,LI)) para cada um dos tipos diferentes, energias (EN(I,

LI,JI)) e probabilidades (PROB(I,LI,JI)) de decaimento e

ainda um código para o tipo de radiação para cada elemento

da cadeia (ITIP(I,LI) ) , sendo que as energias eprobabilida

des podem ser extraídas da Tabela Lederer ou da Publica

ção IO3 da ICRP.

Pelo tipo de partícula, o programa seleciona

automaticamente o fator de qualidade, bem como, calcula a

energia média de decaimento e, a partir deste valor,faz au

tomaticamente as considerações sobre quais fatores de ab

sorção e qual tipo de cálculo de dose a ser realizado.Após

o cálculo de doses de todos os órgãos relevantes para o

primeiro elemento da cadeia, passa-se para o seguinte usan

do as fórmulas (21) e (29) para o sistema respiratório. Ob

tem-se assim, após se ter percorrido todos os elementos,as
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doses equivalentes totais para cada órgão ão sistema atra-

vés da soma das doses intermediárias, H , obtidas pela e

quação (32).

3.3 - Sistema Gastro Intestinal

3.3.1 - Introdução e Divisão Compartimental

Seguindo o esquema da Figura 3,continuar-se-

ã estudando o metabolismo do corpo humano abordando agora,

o sistema gastro intestinal quando receber radionuclxdeos

via liberação pulmonar ou ingestão, diretamente..

E fácil notar a importância do sistema inteis

tinal como órgão crítico, do ponto de vista da dosimetria

interna. Ê que, já em meados da década de 50, a ICRP ha

via desenvolvido um modelo razoavelmente sofisticado, des_

crito no Capítulo II, para a explicação de seu metabolismo .

0 modelo incluia a determinação dos efeitos de radiações e

o papel que este órgão faz para a distribuição dos radionu

clídeos para o resto do corpo através do sangue.

Os objetivos deste tópico, estão na aplica-

ção dos aperfeiçoamentos em simulação metabólica propostos

por Eve ' , como também na descrição dos implementos pro

postos neste trabalho.

O modelo do sistema gastro intestinal utili-

zado anteriormente pela ICRP e descrito no Capítulo II ,
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foi proposto, na realidade, em 1953 e só uma década mais tar

de, Eve reviu as suas bases biológicas,proporcionando con

tribuições importantes sobre a anatomia e fisiologia do

sistema gastro intestinal. Estas revisões se referem prin

cipalmente a

(1) Massa dos conteúdos e tempos de trânsito

médios;

(2) Para cálculos de dose, usou-se a afirma-

ção de que a membrana mucosa do SGI recebe metade da dose

dos seus conteúdos, isto é, geometria 2TT ao invés de 4TT;

(3) Nos cálculos assumiu-se que não há absor

ção de material pelo intestino grosso e estômago, e que ,

se houver absorção ocorrerá no intestino delgadoj

(4) Assumiu-se ainda que, hã movimento contí

nuo de resíduos de comida numa taxa uniforme através de ca

da seção do SGI e que nunca hã acúmulo de isótopos nestas

seções.

A dificuldade para a exata determinação dos

fatores de tempo e das massas dos conteúdos do SGI é muito

grande, pois, ao seu metabolismo correspondem fatores,tais

como tipo e quantidade de comida pelo aumento ou decréscò^

mo de suas secreções ou diminuição e aceleração da veloci-

dade de passagem de seus conteúdos. Através então, de uma

6 7
combinação de resultados obtidos por vários métodos,Eve '

pode determinar estes dados relevantes com um grau de con
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fiabilidade capaz de se acoplar cora outros parâmetros já

estabelecidos pela ICRP.

No Apêndice C encontra-se o estudo metabõli

co que levou ã formulação de uma nova simulação para este

sistema, que passará a ser tratada a seguir.

As discussões feitas no citado Apêndice po-

dem ser resumidas na Figura 5, onde se encontra o sistema

gastro intestinal, tal como definido por Eve ' com os tem

pos de trânsito associados aos órgãos.

Um ponto que merece um esclarecimento é o fa

to de se ter levado em conta neste trabalho radiações y cm

zadas, maiores que 10 kev, entre os órgãos.

Assume-se ' como raio efetivo dos órgãos do

SGI os seguintes valores: para o E, 10 cm; para o ID, 10

cm; para o IGS e IGI, 5cm. Mesmo admitindo uma razoável

irradiação de uma seção do SGI por outra. Eve nao levou

em conta nos cálculos, possíveis radiações gama cruzadas en

tre órgãos por concluir que, o efeito devido a estas radia

ções contribuiria com uma pequena dose extra em cada seção

e, que não seria justificável este pequeno acréscimo devi

do ãs grandes incertezas implícitas no modelo dosimêtrico.

Mas, fazendo-se uma análise das tabelas

8 ~
tadas na literatura , nota-se que a contribuição e inportan_
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INGESTÃO

ESTÔMAGO
(E)

INTESTINO
DELGADO

(ID)

ID

INTESTINO
GROSSO SUP.

(IGS)

IGS

INTESTINO
GROSSO INF .

(IGI)

IGI

EXCREÇÃO

SEÇÃO

E

ID

IGS

IGI

(dias)

1/24

4/24

13/24

24/24

Figura 5 : Modelo compart intentai para a cinética dos radio

nuclídeos no sistema gastro intestinal (SGI).
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te se for levado em conta que o fator de qualidade da ra

diação y tem o mesmo valor que o da radiação B e se for e

xecutado ura pequeno cálculo comparativo de raios efetivos

para as quatro seções do SGI.

o

Segundo a Tabela 1.1 da publicação 23 da

ICRP, encontra-se como massa total (paredes + conteúdos )

do "Phantom" revisado para as quatro seções, os valores

397 g para o estômago, 1040 g para o intestino delgado ,

429 g para o intestino grosso superior e 297 g para o in

ferior. Usando-se, então, uma geometria esférica, admitin

do-se uma densidade unitária para os tecidos e os conteú

dos constituintes dos órgãos e, considerando-se como foi
8 -

feito na publicação 23 , os quatro orgaos como sólidos ,

obtem-se os seguintes valores para os raios efetivos. Pa

ra o estômago, 4,56 cm; para o IGS, 4,68 cm e para o IGI,

4,14 cm.

Comparando-se com os raios dados por E\re ' ,

nota-se que são da mesma ordem de grandeza. Logo,pegando-

se o caso de um radionuclídeo no interior do intestino del̂

gado emitindo radiações gama de energia igual a 30 kev,pa

ra este e órgãos circundantes, obtem-se o valor, já expli_

cado anteriormente, de fração específica de energia absor

-4vida para o intestino delgado de 3,7x10 . Multiplicando-

se por 1040 g, que ê a massa considerada para este órgão

obtem-se o valor 0,39, ou seja, aproximadamente 39% da ra

diação emitida é absorvida no próprio órgão. Se a fonte ,
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de mesma energia estivesse colocada no IGS, a contribuição

para o ID, fazendo-se o mesmo raciocínio, é de aproximada-

mente 16% do emitido no IGS. Para uma fonte de 10 kev no

ID, a contribuição para este é 69% do total da radiação e

mitida em seu interior. Assim, pode-se desta forma, fazer

um paralelo com a definição de energia efetiva absorvida

definida pela put

posta pelo fator

4
definida pela publicação 2 da ICRP , com a definição pro

fi Ei (AF)ijk Qik <35>

definido na formula (35) e discutido no Apêndice A.

Como foi visto neste Capítulo, na parte que

diz respeito ao sistema respiratório, quando a radiação 6

tiver uma energia superior a 0,07 Mev, calcula-se a dose

no sistema respiratório mediando-se o efeito sobre todos

os órgãos que o compõe. No caso do sistema gastro intesti-
P

nal, segundo a publ. 23 tem-se como espessura média das

paredes, os seguintes valores: entre 0,6 e 1,3 cm para o

estômago, entre 0,2 e 0,3 cm para o intestino delgado e

0,1 cm, em média, para o IGS e IGI. Estes valores são, sem

dúvida, bem maiores que os 0,75 ym de espessura da árvore

bronquial. Para se ter uma idéia, uma espessura de 0,1 cm,

corresponde ao alcance de uma energia 3 de 0,40 Mev , ou

seja, quase sete vezes maior que o valor limitante para as

paredes da traquéia. Por esta razão, apenas para facilida

de de programação, fez-se a divisão entre energias $ maio



82

res e menores que 0,07 Mev, englobando inclusive o sistema

gastro intestinal, mas, oscálculos para os dois casos são

os mesmos, isto ê, são feitos isoladamente para cada órgão.

Finalizando, quando se tratar de órgãos per

tencentes aos sistemas respiratório e gastro intestinal, u

sar-se-ã o fator definido em (35) para a energia efetiva ab_

sorvida para radiações a,3 e y, quaisquer que sejam suas e

nergias de decaimento. Deve-se salientar que, para o ültî

mo sistema e em caso de radiação y superior a 10 kev multi^

8 ~
plica-se , os valores da fração especifica de energia

absorvida pela massa das paredes do estômago quando este

for o órgão alvo, valendo também para IGS e IGI quando es

tes forem alvo. Para o ID , deve-se multiplicar a fração

especifica de energia absorvida pela massa das paredes so

mada com a dos conteúdos.

A partir deste ponto, leva-se em considera

ção as observações referentes à equação (33) para radia-

ções cruzadas, sendo que, para energias y menores que 10

kev, bem como, para todos os outros tipos os AF de (35) fo

ram tomados iguais a um.

Finalmente, pôde-se passar ãs formulações

de alguns conceitos que ajudarão no tratamento da nova s_i

mulação metabõlica, que acoplados ãs medidas de fluxos de

entrada e dos novos tempos de trânsito dados por Eve e

descritos no Apêndice C, permitirão uma formulação materna-
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tica mais dinâmica e realistica. Além disto,haverã neste tra-

lho, a proposta de um acoplamento do mecanismo deste siste

ma com o do sistema respiratório, para casos de inalação

de produtos radioativos, levando-se em conta inclusive a

influência de filhos radioativos, quando estes se fizerem

presentes.

Para a absorção de radionuclideos pelo cor

po assumiu-se que ocorreria apenas no ID. Já na publicação

4 ~

2 , admitia-se que para radionuclideos não absorvidos no

ID, o fator exp(-A t) era dado por A = A , onde A era

a constante de decaimento radioativo e t=l/24 dias, que é

o tempo de permanência médio no estômago. Segundo Eve , a

absorção de radionuclideos pelo intestino delgado era dada

definindo-se uma taxa de absorção constante , A , onde

Á. = 6 log f,1;, ) (36)

Esta equação era baseada na afirmação de

que o radionuclídeo era absorvido exponencialmente durante

o tempo de passagem pelo intestino delgado, onde f, é a

fração de radionuclideos ingeridos ou que estejam no SGI e

vai para o sangue. Esta absorção foi levada em conta colo

cando-se A = Ar + A, no fator exp(-A t). Quando f-j=l , a

absorção é total e A^ se torna infinito.

A quantidade de material, ou atividade, que

alcança o IGS e IGI depende da absorção de atividade no in
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testino delgado (ID) e, consequentemente para radionuclí^

deos solúveis, precisa-se levar em conta que (1-f,) atinge

estes dois últimos intestinos. Esta afirmação usada por

Eve será mantida neste trabalho.

3.3.2 - Cálculos de Tempo de Residência e Dose para

o Estômago

Quanto ao calculo de doses propriamente di

to, pode-se a priori usar dois enfoques : o de taxa de do

se e o de dose média.

O primeiro foi usado pela Publicação 2 da

ICRP e descrito neste trabalho no Capítulo II. Sua princ;L

pai vantagem ê o uso da medidas de fluxo de massa, m/x, po

dendo-se obter a dose em lugares particulares do SGI, tais

como, entrada no IGS, saída do IGI, etc. A principal des_

vantagem está na identificação de qual parte do elemento

recebe a maior taxa de dose.

A principal vantagem do segundo enfoque é a

consistência com o calculo de doses dos outros órgãos do

corpo, permitindo assim, um acoplamento que dará margem a

um estudo dos efeitos da exposição interna do corpo humano

como um todo. Um outro ponto é que os conteúdos gastro in

testinais não se movem numa razão uniforme, principalmente

no estômago e intestino delgado, onde ocorrem muitas mistu

ras de resíduos. Este movimento não uniforme tenderá a sua

vizar os picos na distribuição de dose ao longo das pare-

des dos órgãos, e, conseqüentemente a dose média no órgão
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ê o conceito mais apropriado para a dosimetria. A princj^

pai desvantagem é a necessidade do conhecimento detalhado

do tempo gasto pelos conteúdos na passagem pelos comparti

mentos do SGI, assim como, da absorção e secreção dos sucos

digestivos. Em outras palavras, um tratamento matemático

mais comp.lexo é requerido para o cálculo de dose média pa

7ra os orgaos, e e o adotado por Eve .

Para o estômago (E), viu-se, no Apêndice C

que, ao menos, em uma parte do tempo, seu esvaziamento ocor

re exponencialmente. Esta afirmação permite c uso da fõrmu

Ia (6), para uma única incorporação (ver Apêndice A), para

o cálculo dos tempos de residência e da fórmula (32) para

o cálculo de doses.

Chamando A^ (dia ), a constante de decainen

to biológico, que representa este decaimento exponencial ,

A(uCi) a radioatividade que entra em t=0 , no estômago e

sendo a fração f. igual a um, neste caso, ter-se-ã como

tempo de residência.

onde XE = 0,693/(0,75/24), pois, a meia vida de esvaziamen

to ê de 45 minutos (vida média de 1 hora).

Finalmente, levando-se em consideração os

comentários a respeito de radiações cruzadas, mostradas neŝ
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te tópico, e da geometria de irradiação ser 2TT e não 4ir (A

pêndice C), a dose para as paredes do estômago será dada

pela fórmula (32) dividindo-se por 2. Ou seja,

(38)

valendo também a mesma simbologia atribuída em (32). Como

para propósitos de dosimetria, assumiu-se que não há absoi:

ção no estômago, esta equação pode ser usada para radionu-

clídeos absorviveis ou não.

Eve deduz esta formula de maneira semelhan

te, porém, não considera a presença de filhos radioativos,

e de radiações y cruzadas.

Acha-se a atividade devido ao pai de uma ca

deia através de.

-A t
(qf2)° = A.e ° (39)

onde A = X + A e os índices zero simbolizam o elemento

pai.

Fazendo-se a integração de (39), obtém-se a

fórmula (37) f achando-se assim, o tempo de residência

dó áb pai áá câdéi-a.
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Usando-se a fórmula (40), extraída da Pu
4

blicaçao 2 da ICRP, para designar a atividade do iesimo

filho, devido ao pai, onde u é para única incorporação.

(40)

e integrando-se de zero a °° , obtêm-se o tempo de residên

cia para o estômago para o Aésimo filho, a relação

= A . f TT£ Xj ] E . » X

j = E L j = 1 j j h = o Ah T r ^

Pi*

(pCid)

(41)

o n d e A, = A , + A , Ao = A „ + A , e t c .
j. r s £ r s

A partir daqui, pode-se deduzir a fórmula

da dose total para o estômago devido â toda uma cadeia.

l ]

(AF) (rem) (42)

Sendo que, para j=k , T será dado pela
reSj

fórmula (41), O valor de A, para o estômago será dado pela

fórmula (17) para o caso de ser inalação e o radionuclideo
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em estudo ser o pai da cadeia. Para o caso de filhos, usar

se a fórmula (29), se o filho em estudo já vier da região

pulmonar. Se, todavia, o pai vier da região pulmonar e só

se desintegrar em filho no estômago, a equação (40) será u

sada.

3.3.3 - A Consideração de Filhos Radioativos

Convém nesta parte, fazer uma observação que

valerá para todos os órgãos do sistema gastro intestinal .

Suponha-se que haja uma cadeia com um pai e um filho radio

ativo. Estudando-se primeiramente um caso de inalação em

que os radionuclídeos são transportados do pulmão para o

sistema gastro intestinal. Pode-se arrumar esquematicamen

te a discussão abaixo, através da figura 6, tendo-se aqui,

para efeitos didáticos, apenas considerado até o intestino

delgado.

Tem-se nesta figura todas as possibilidades de

desintegração/ do radionuclldeo pai vindo do sistema respi^

ratório, assim como, de seu primeiro filho, se também vies_

se. Então, a contribuição do radionuclídeo pai, que vem do

sistema respiratório para o estômago,será dado pela fórmu-

la (17). Para o filho, a contribuição no estômago ocorre

de duas formas. A primeira é devida ao filho que vem tam

bem do sistema respiratório, dada pela fórmula (29), e a

segunda ê o decaimento do radionuclídeo pai em filho, no

interior do estômago, que é dada pela fórmula (40),coro i=l.
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Sistema
Respiratório

pai pai pai filho 1

pai pai filho 1 filho 1

ID pai filho 1 filho 1 filho 1

Figura 6 : Disposição esquemática das possibilidades de de

sintegração de radionuclideos vindos do SR para SGI.
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Para o nuclídeo pai, obtém-se então, como a

tividade de entrada para o estômago o valor de (17), ou se

o
SGIja , AC._T , e , como salda, o valor

= ASGI • e" X° E '

(43)

Para o nuclídeo filho, tem-se como saída

hf °E °E hi

e *B ̂  (pCi) (44)

onde a primeira parte do terceiro membro representa o decai^

mento do nuclídeo pai em filho no estômago, somando o de-

caimento deste após a transformação. A segunda parte, re-

presenta o decaimento simples do filho já no pulmão e a

sua passagem pelo estômago.

Em caso de ingestão, (43) permanece a mesma,

mas, A° T passa a ser a atividade inicialmente ingerida pe

Ia boca (A N G ) , pois, supõe-se que ocorre apenas a chegada

de radionuclideo pai ao estômago, sendo esta imediata. Pa

ra o caso do filho, (44) contém apenas a primeira parte do

terceiro membro.
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Com um raciocínio análogo, pode-se montar as

equações de atividade para uma cadeia com um número maior

de filhos radioativos, bem como, pode-se extrapolar o cal

cuia até o intestino grosso inferior. Para o calculo dos

tempos de residência, adotou-se o mesmo esquema, sendo usa

da a fórmula (41), isto é, para inalação

A°
E

para o pai, e

Tres = ASGI * Xo (res-, = ASGI * Xo (À (TI T~T
E °E 1E " °E

XE °E

(46)

para o primeiro filho.

Como no caso discutido acima, para a inges-

tão se tem a mesma fórmula (45), onde A g G I passa a ser a a

tividade ingerida A e para (46) tem-se apenas a primei

ra parte do segundo membro.

Este tipo de abordagem, assim como ocorre no

sistema respiratório, permite então, o cálculo da dose em

cada compartimento devido ã cada radionuclídeo da cadeia
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para cada caso isolado, isto é, inalação ou ingestão, per

mitindo assim, a avaliação dos efeitos causados por cada

elemento da cadeia em separado, através da utilização da

fórmula (38) ou de cada parcela da somatória em SL em (42) .

3.3.4 - O Modelo e Cálculos de Doses para os Intess

tinos Delgado, Grosso Superior e Inferior.

No Apêndice C tem-se uma revisão do modelo

do sistema gastro intestinal, onde se pode notar que ã

partir do intestino delgado, uma grande ênfase foi dada

ao estudo de fluxos de massas entrando e saindo dos diver

sos compartimentos, abandonando-se a idéia da determinação

da massa "estática" dos conteúdos conforme foi adotado an

4teriormente . Esta nova proposição permitiu a Eve, a con

fecção de um modelo para o sistema gastro intestinal de

uma forma mais dinâmica como se observará a seguir.

A dedução das fórmulas abaixo vale para os

três intestinos. Como se sabe, a absorção de conteúdos

ocorre nos três intestinos, isto é, no ID , IGS e IGI, era

bora se assuma que o material radioativo só seja absorvei

do pelo ID. As equações de dose a serem deduzidas para o

ID, servirão para as duas seções restantes e serão deriva

das para radioatividade não absorvida, vindo a posteriori

as modificações necessárias para se levar em conta a ab-

sorção. Nesta parte ê bom frisar que o conceito de absor

ção, de radionuclídeos pelos conteúdos do SGI usado neste

trabalho foi extraído do conceito de liberação de radionu
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çlldeos pelo pulmão, isto é, considerou-se que os radionu

clídeos a serem absorvidos estão em concordância com as

classes D e S de liberação, enquanto que os não absorvíveis

estão na classe A.

O modelo proposto por Eve está descrito a

seguir.

Considerando-se, então, a mesma atividade A

\iC± entrando no estômago, a radioatividade que entrará num

órgão qualquer do SGI, está representada segundo a figura

7. Admitindo-se que não haja absorção dos radionuclídeos t..

dias após a ingestão, a nova atividade sera A. exp (-A t,)

e a quantidade que sai sorã A.exp(-A t_) a t~ dias após a

ingestão.

Sejam as taxas de fluxo de conteúdos entran-

do e saindo do compartimento V, e V_ g/dia respectivamente.

A diferença entre estas duas taxas de fluxo ê devida ã ab

sorção efetiva de conteúdos através das paredes do compar-

timento, que ê a diferença entre secreção e absorção na se

ção. Assumindo-se então, que esta diferença na taxa de flu

xo varie exponencialmente ao longo de cada seção do SGI ,

obtém-se.

V2 = V1.exp(-Aa(t2-t1)) (g/dia) (47)

onde A (dia ) é a constante apropriada para a absorção e
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secreção e absorção

A.e A.e

dm=v• . d b l

tempo apôs t,
a ingestão

Figura 7 : Esquema utilizado para o modelo de cálculo de do

ses para os intestinos delgado, grosso superior e inferior.
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fetiva dos conteúdos na seção.

Na tabela 9 encontram-se estas constantes ,

bem como, todos os parâmetros importantes citados desde o

começo da discussão sobre o sistema gastro intestinal, in

elusive os contidos no Apêndice C.

Considere-se então, que se queira calcular a

dose efetiva de radiação para a parede de um elemento de

uma seção do intestino.

Segundo a figura 7, a taxa de fluxo dos con

teúdos é V g/dia, então, para um tempo dt, a massa no inte

rior deste elemento é V.dt. Chamando o fator definido na e

quação (35) simplesmente de E e a atividade do radionucl£

deo pai sendo a dada pela fórmula (39), com *o
=*r para ra

dionuclideos não absorviveis, tem-se como dose de radiação

devida ao núcleo pai para as paredes, o valor

H(t) = 25,5744.E.Aexp(-Xrt) ^ | ^ (rem)

(48)

Substituindo (47) em (48), encontra-se

25,5744.E.Aexp(-Art)

ViexP(-X
<rem) (49)

Aplicando o conceito de dose média nesta se

ção, esta pode ser obtida integrando-se (49) do tempo t. a
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TABELA 9 : Parâmetros utilizados no modelo metabólico do
sistema gastro in tes t ina l .

Seção Crítica massa taxa de tempo de raio A t. t_
(g) fluxD trânsito efetivo a ,

(g/dia) (dias) (cm) (d"1) (d) (d)

E

ID

IGS

Id

Vl

250 —

- 7600

600

150

V2

—

600

150

135

1 2~tl)

1/24*

4/24

13/24

24/24

10

10

5

5

15,234 1/24 5/24

2,569 5/24 18/24

0,105 18/24 42/24

*Embora o tempo de trânsito seja de 1/24 dia, a meia vida de esva

ziamento é de 45 min.
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t2 dias e dividindo pela integral do tempo, como segue

H(t) =

A.exp(-A_t,
25,5744 E ,7 I exp(-(A -A )t)dt

! i T
= 25,5744 E.A. , _. . „ _ , .

(t2 tx) (A A ) L

rt2)

r - (ran) (50)V2

obtendo-se assim, a dose devida ao elemento pai da cadeia ,

para as paredes de qualquer um dos intestinos, conforme da

do por Eve.

O incremento dado ao modelo de Eve neste tra

balho, se deve a dedução de dose média para as paredes dos

intestinos devida ã qualquer elemento de uma cadeia radioa-

tiva.

Sabendo que, o fator A.exp(-A t) de (48) é e_

xatamente a atividade devida ao núcleo pai da cadeia, e que

a contribuição devida ao jésimo filho é dada como pai de

4
uma subcadeia no SGI tem-se, então,
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H£ = 25,5744.E r(qf2)f t a l
(51)

como o cálculo da dose devido ao lêsimo elemento, onde

q f
total

V

í=IL
( q f ( 5 2 )

l representa o radionuclídeo em estudo variando de

zero até k

k representa o número de filhos da cadeia

Substituindo-se (47) em (51), integrando-se

do tempo t.. a t ? de forma análoga a (50) e somando-se so-

bre todos os N radionuclídeos da cadeia para se obter a do

se total, tem-se

H
= 25,5744

ID
IGS
IGI

N r i

i=l i i=l 3

h=0 X -X )p h'
V2

(53)

Fazendo-se N=0, ou se j a , apenas o elemento

p a i , e considerando-se que as duas produtõr ias não serão £

fetuadas para e s t e va lor , obtém-se a equação (50) como caso
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particular de (5 3).

Na realidade, (53) representa a dose efetî

va devida aos vários elementos de uma cadeia, porém,no mes

mo órgão em que as radiações forem emitidas (J=K). Para o

caso de radiações gama cruzadas, tem-se que considerar a

dose devida a fontes instaladas em outros órgãos, üsanáo-

se, então uma analogia com as deduções das equações (32) e

(42) , e também para fins de homogenizaçao de cálculos, e

xecutar-se-á o cálculo dos tempos de residência devido aos

três intestinos para que se possa levar em conta tais ra-

diações cruzadas entre estes e outros órgãos (J^K).

Como o tempo de residência nada mais ê do

que a integração da atividade no tempo, e, como no caso dos

intestinos o tempo de permanência não é considerado infini_

to, os limites de integração serão ditados pelos tempos de

entrada e saída no órgão após a ingestão.

Assim, o tempo de residência ficará, em ge

ral

T
reSj=ID,IGS,IGI

fZ ri £ e " ^ 1 - e"Ah **= A. TT A^ E 2 __e ()jCid) (54)
lj=l JJh=O Ah TT^ (A -A h)
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dando como dose, a relação

H = 25,5744 ? E£ ? *

IGI 3fK

• Tres

onde o fator (t2-t,)(V, -V_ ) designa a massa média que per

manece no órgão considerado.

A equação (53) será usada quando o órgão ai

vo do SGI for o órgão fonte e (55) será usada quando não o

for. As equações (54) e (41) serão usadas para dar a con

tribuição y dos órgãos do SGI para o cálculo de doses em ór

gãos do sistema respiratório, entrando em (32) através do

fator T . Assim como, os tempos de residência referen-reSj

tes ao sistema respiratório serão usados em (55) no fator
o _

T para a contribuição y nos orgaos do SGI.

Co~.seguiu-se um resultado muito importante,

isto é, uma integração total dos efeitos ocorridos entre os

sistemas respiratório e gastro intestinal desde a atividade

enviada pelo primeiro ao segundo até o efeito de radiações

entre ambos. Tal integração, auxiliada pelo modelo dinâmi^

co do SGI, permite a avaliação da atividade a ser excretada
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pelas fezes ã partir da atividade ingerida ou inalada, bem

como, o inverso, isto ê, a avaliação da atividade ingerida

ou inalada através da medida nas fezes como se verá mais

adiante neste capítulo.

Algumas modificações terão que ser efetua

das em (50), (53) e (54) para permitir o cálculo de doses

para radionuclideos que são absorvidos no intestino delga

do (ID). Assim, quando se tratar do ID, A passa a ser

A + A ' onde A está definido na equação (36) e naquelas

fórmulas constará o fator exp(-V t j no denominador para

designar que somente ocorre o decaimento radioativo antes

do tempo t, deste órgão e, que ocorre este efeito somado

com a absorção após t,.

Como ocorreu absorção de uma fração de ra

dioatividad^ f, no ID, tem-se que considerar que (1-f,) se

guiu para o intestino grosso. Assim, para IGS e IGI, colo-

ca-se o fator (1-f,) no numerador das equações (50), (53)

e (54) .

Numericamente, aproveitando as discussões

sobre a figura 6, após a determinação da atividade ingeri

da ou inalada, o valor de f, para todos os elementos da ca

deia e os dados referentes aos radionuclideos, parte-se pâ

ra a definição de todos os parâmetros colocados na tabela

9 para a posterior definição dos fatores que incorporarão as

várias fórmulas de atividades, tempos de residência e do
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ses. Utilizando-se, então, da atividade enviada pelo siste

ma respiratório ao gastro intestinal ou da atividade inge_

rida, conforme o caso, calcula-se primeiramente, todas as

atividades de saída dos quatro órgãos do SGI, para cada e

lemento da cadeia, através de duas subrotinas (GIT e CALC),

utilizando-se o parâmetro MODO=1 . A primeira executa os

cálculos propriamente ditos e a segunda prepara a primeira

para estas execuções, conforme o caso (inalação, ingestão,

atividade, tempo de residência ou dose). Este cálculo de

atividades é particularmente importante para a obtenção da

atividade enviada pelo ID ao sangue, para que seja, se for

o caso, adicionada ã atividade enviada a este pelo sistema

respiratório, como se verá mais tarde.

Após a determinação de todas as atividades

de um mesmo elemento da cadeia, calcula-se através das mess

mas subrotinas e, com MODO=2, os valores dos tempos de re

sidência para os quatro órgãos para o mesmo elemento radio

ativo.

Definidas então, todas as energias efeti^

vas devidas ã todos os tipos de radiação do elemento radio

ativo em estudo,calcula-se a dose devida a todos os órgãos

do SGI devida ao elemento radioativo em estudo,utilizando-

se de (43) e (55), para cada £ .

Após este ciclo (atividades, tempo de resî

dência, doses) , volta-se ao próximo elemento da cadeia ,
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fazendo-se o mesmo procedimento até que todos tenham sido

considerados, para só no final, obter-se a dose total efe

tiva para cada órgão devido ã toda a cadeia.

Finalmente, deve-se acrescentar que, todos

os parêmetros possíveis de serem alterados, devido a um a

vanço cientifico, foram definidos em separado das equações ,

permitindo uma modernização imediata do programa sempre que

for necessário.

3.4 - Demais Õrgãos

3.4.1 - Introdução

Com a definição do metabolismo dos sistemas

respiratório e gastro intestinal, pode-se agora avaliar a

quantidade (atividade) de radionuclídeos enviada por estes

ao sangue e sua posterior distribuição nas demais partes

do corpo. Através das fórmulas (20) e (28), pode-se deter

minar a atividade enviada para o sangue pelo primeiro sis_

tema e através de (43) e (44) determina-se a atividade a

ser enviada ao sangue partindo do segundo sistema.

A importância do sangue sob o ponto de vis

ta da dosimetria interna é vital, pois, seu papel é o de.

transportar e distribuir materiais por todo o corpo.A preo

cupação com este veiculo de transporte já era acentuada na

Publicação 2 . Embora, nesta época, não se atribuísse um

tratamento dinâmico ao metabolismo, já se havia definido
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coeficientes que ajudariam na determinação de doses loca

lizadas em órgãos de preferência dos diversos radionuclíde

os. Estes coeficientes eram, f_, que define a fração da

quantidade de radionuclideos no órgão em relação ã do cor

po todo; f , que define a fração dos radionuclideos inge

ridos que alcançam o sangue, e, f„• / que é a fração dos

radionuclideos no sangue que alcançam o órgão de referên-

cia.

Estes coeficientes, fazem então, um papel

~ 4
fundamental na Publicação 2 , pois, bastaria o conhecimen_

to da atividade incorporada para se determinar a dose no

órgão estudado.

O grande problema do modelo metabõlico da
_ 4 -

Publicação 2 e que este nao simulava as funções fisiologi^

cas humanas, não havendo portanto, o decaimento biológico

do radionuclídeo no interior do corpo. Na verdade, há uma

porção dos radionuclideos no fluido extracelular (sangue)

que será excretada pelos rins, figado, intestino e até mess

mo pelo pulmão, sendo o resto depositado em órgãos ou te

cidos que o radionuclídeo tem uma afinidade especial. Logo

após então, a combinação por um.radionuclídeo transporta

vel, haverá uma transferência deste para órgãos de deposi

ção. Isto continuará até que a concentração no fluido ex

tracelular caia devido â excreção e deposição para um n£

vèl que resulta numa transferência liquida do radionuclídeo

do órgão de deposição de volta ao fluido extracelular.' Neŝ
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te ponto, a quantidade no órgão crítico atingiu um valor

máximo, que é a deposição final usada para calcular a dose

de radiação.

Com este processo leva um certo tempo até

que se complete, os valores de f~» listados na Tabela 12
4

da Publicação 2 nao poderão ser aplicados para curtos in

tervalos de tempo após um processo de única incorporação

(single intake), nem para radionuclídeos de meia vida cur

ta, que sofreriam um decaimento significativo durante a de

posição.

O tratamento mais apurado do fenômeno da

deposição dos radionuclídeos leva a duas conseqüências ex

tremamente importantes neste trabalho. A primeira ê que o

~ ~ 3 11
aparecimento do conceito de funções de retenção ' , trata

do em detalhe no Apêndice B para o auxílio na determinação

mais exata de doses, e a segunda, é a possibilidade de ava

liação da quantidade excretada a partir da incorporação de

uma atividade previamente conhecida ' , ou ainda, o canii

nho inverso, isto'e, ã partir da determinação da radioati-

vidade na excreção (fecal ou urinaria) avaliar a atividade

incorporada. A segunda conseqüência é tão importante, que

será tratada num tópico ã parte ainda neste capítulo.

3.4.2 - Cálculo da Atividade Total Enviada ao San

gue

A partir de agora, passar-se-ã ao cálculo
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da atividade enviada ao sangue por todas as vias, seguindo_

se logo após os cálculos de tempos de residência e doses

para órgãos não pertencentes ao sistema gastro intestinal,

segundo os conceitos mostrados no Apêndice A.

Conforme já mencionado no primeiro parãgra

fo deste tópico, a atividade enviada ao sangue é devida ã

liberação pulmonar, quando ocorrer um processo de inalação

e â liberação no intestino delgado, quando houver inalação

e/ou ingestão.

Chamando, então, de hx a quantidade ini-

cial a decair no sangue,ter-se-á que a contribuição devida

ao sistema respiratório e exatamente e dada pela equação

(20), para o elemento pai e â (28) para os filhos da ca-

deia, se houver. Estas equações serão aqui chamadas simples

X. -mente de A , onde l e o subscrito que indica qual o ele

mento da cadeia a ser usado. Por outro lado, a atividade

que chega ao intestino delgado vinda de uma ingestão ou de

uma inalação é dada pelas fórmulas (43) ou (44) . Conforme

se pode notar, tanto para o sistema respiratório quanto pâ

ra o gastro intestinal, estas atividades dependem de qual

.elemento da cadeia está sob estudo. Por esta razão, tal co

mo os procedimentos adotados anteriormente, indexar-se-ã com

0 (zero) para o elemento pai, 1 para o primeiro filho, etc.

Assim, A° equação (43) , representa a at:L

vidade que saiu do estômago e foi enviada ao intestino dei
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gado. Mas, segundo a figura 5, A representa exatamente o

decaimento biológico sofrido nesta transação. Usando an-

tão, uma analogia ã usada na dedução de (14), sendo justi-

ficada pelo fato de haver uma deposição em SI e uma poste

rior transferência para o sangue, ter-se-á como resultado

a atividade inicial total do radionuclideo no sangue, dada

pela relação

A* F£ Ab

*í " As + Í V A - ^ (56)1 S l

Determinada, então, a atividade que entra

rã no sangue, o próximo passo será a determinação dos tem

pos de residência para os vários órgãos.

3.4.3 - Tempos de Residência

O fato da inclusão do estudo da excreta,co

mo um auxílio indireto na determinação do comportamento do

radionuclideo no interior do corpo, proporcionou uma abor

dagem mais dinâmica ao problema de cálculo dos efeitos das

radiações no organismo humano.

Através de contaminações propositais contro

ladas e posterior análise da excreta pode-se construir '

equações que simulam os decaimentos radioativo e biológico,

no interior dos diversos órgãos, para os radionuclldeos mais

freqüentes e importantes sob o ponto de vista do controle

dosimétrico. Estas equações são conhecidas por "funções de
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retenção" e estão detalhadamente abordadas no Apêndice B

deste trabalho, no que diz respeito ã sua determinação e

integração para fins de cálculo de dose conforme se pode

constatar pelos conceitos descritos no Apêndice A.

Segundo estes Apêndices, considerando-se

uma incorporação de hj yCi em t=0 , no sangue, o tempo de

residência para esta incorporação, para um certo órgão, po

de ser dado por

Tres = fl V t ) d t (57)

onde A (t) é a quantidade, ou atividade de radionuclideo no

órgão, crítico ei.t dias após a deposição inicial. Esta e_

quação geral é válida para todos os casos, qualquer que se

ja o órgão do corpo, contanto que não seja o corpo todo

quando considerado órgão crítico. Para este caso, deve-se

seguir os cálculos de dose de corpo todo (H.,o) apresentados

3
no Apêndice A, pois, o método proposto na publicação 10

foi alterado.

• Neste ponto, ê bom frisar que, tem-se dois

métodos para a obtenção de doses para vários órgãos e ra-

dionuclídeos mostrados na literatura ' . Nota-se que com

as medidas de um dos vários tipos de excreções (urina, fe_

zes, ar exalado, sangue retirado) pode-se reconhecer a fra

ção de atividade excretada devido a um certo órgão em pa£

ticular que teria muita afinidade por um certo radionuclí
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deo estudado. Em outras palavras a associação de um dos ter

mos da função de retenção obtida com a liberação de um osr

- ~ 131
to orgao. Como exemplo tem-se o estudo da retenção do I
pelo corpo, e o reconhecimento da fração de radionuclldeos

3
retida especificamente na tireoide . Este tipo de estudo ,

permite a construção de funções de retenção para órgãos jl

solados, melhorando significativamente a precisão na avali^

ação da dose contraída.

Por esta razão, este método tem sempre pre

ferência na escolha de cálculo de doses em outros órgãos

que não pertençam aos sistemas respiratório e gastro intes_

tinal.

O segundo método se relaciona a casos on

de se conhece a função de retenção do corpo todo e também

a existência de outros órgãos críticos, porém, não se pode

predizer qual a contribuição exata que seria atribuída a

cada um destes órgãos. Nestes casos, embora o procedimento

não seja indicado para aplicação em curtos intervalos de

tempo, pode-se utilizar a seguinte relação para os tempos

de residência.

= fo, /* A(t).dt (58)

onde f,i é a fração que vai do sangue para o órgão e A(t)

é a atividade num tempo t espalhada por toà > o sangue.
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Os valores de f_, usados são ainda os d£
4

terminados na Publicação 2 e foram selecionados para des_

crever a deposição resultante de uma incorporação longa e

continua do radionuclídeo e, em muitos casos não ê aplica

vel a situações onde ocorram mudanças muito bruscas como

ê o caso de únicas incorporações (single intakes).Na maio

ria dos casos, a fração dos radionuclideos no órgão crlti_

co é inicialmente zero, aumentando subseqüentemente para

um máximo e dal declinando de acordo com um dos tipos de

funções de retenção, que serão brevemente mostradas a se

guir e que se encontram detalhadas no Apêndice B.

Embora o segundo método não seja aconselha

vel , foi colocado no programa como uma opção para o cãl̂

culo de doses para estes órgãos, para casos onde não se

tenha as suas funções de retenção mas apenas a do corpo

todo. Isto permite, de uma maneira aproximada, a avaliação

das doses radioativas por eles recebida.

A variável do programa que designa qual o

método a ser usado chama-se MÉTODO. Quando se souber a

função de retenção do órgão a ser estudado, MÉTODO=1. Quan

do sã se tiver a função de retenção do corpo todo faz-se

METODO-2 é obviamente a leitura de f,, (chamada de F2L )

tem qüe vir acoplada. O modo de leitura, bem como, sua or

dem e«tã descrita nos comentários colocados no Anexo onde

também se encontra a listagem do programa.
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Passar-se-ã agora ao processo numérico u

tilizado no programa para fins específicos de calculo de

doses.

Conforme os conceitos do Capítulo 2,notou

se que se pode dividir o tipo de incorporação basicamente

em duas etapas: única incorporação (single intake) e vã

rias incorporações (several intakes). Associado a isto ,

provou-se no Apêndice A que o calculo de doses associados

a estes dois tipos de incorporações é o mesmo, havendo a

penas mudanças na formulação das funções de retenção. Hou

ve também a proposição de dois métodos de enfoque para me

lhor simulação da forma pela qual o processo de várias in

corporações ocorre, sendo eles, os métodos de Müller, que

propunha uma distribuição uniforme da atividade incorpora^

da no intervalo de tempo onde ocorreu a contaminação e o

método de Mays, que propunha que toda atividade tivesse SJL

do incorporada no dia correspondente ã metade do interva

Io de tempo considerado, sendo uma espécie de única incor

poração.

Nesta próxima etapa serão apenas,definidos

os três tipos básicos de funções de retenção para única

incorporação, passando-se a seguir às modificações que os

métodos de Müller e Mays requerem, tendo-se usado para os

tempos inicial e final os valores t e t, genéricos, re£

pectivãmente.
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Segundo as equações (179), (181) e (183) do

Apêndice B, as funções de retenção para única incorporação

podem ser :

»

exponencial :

R(t) = ): Ki.

(59)

potência :

R(t) = exp(-Xrt)C(t+x)~
n

(60)

que engloba períodos longos e curtos de tempo, de uma vez

que para t muito grande t + x * t.

E, um terceiro tipo, que por ser a soma das

equações (59) e (60) serã aqui omitido.

Segundo as equações (162), (163) e (164) ,

o estudo da quantidade A (t) para várias incorporações ê

feito em três etapas, isto é , para 0 ^ t < T, para t=T e

para t>T, onde T é o período onde ocorreu a contaminação.

Sabendo que, em geral
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A(t) = A^RÍt) (61)

como uma nalogia da equação (139), onde A é a quantidade

inicial incorporada, a equação (16 2) como exemplo, poderá

ser transformada para

AI tA(t) = — /Q rs(u)du = A;[R(t) (62)

onde R(t-), = ^ /Q rg(u)du p/ t$T (63)

e similarmente, para t>T.

R(t) = | /J rs(t-€)dç = i /£_T rs(u)du

(64)

Desta forma as equações (6 3) e (64) são fun

ções de retenção integradas e mediadas no tempo, descreven

do melhor o próprio espírito do método de Müller.

Por outro lado, para o método de Mays, as

funções de retenção serão as mesmas que as equações (59) e

(60) substituindo-se a variável t p->r t - T/2 , para des_

conto do tempo T/2 onde supostamente não ocorreu contamina

ção.

Numericamente a discussão acima fica : pa

ra funções de retenção tipo exponencial, a equação (59) for
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nece a resposta para o caso de única incorporação. Para o

caso de várias incorporações e o método utilizado ser o de

Mays, tem-se :

R(t) = T. K. .exp(- (A +3.) ( t - T / 2 ) ) p / T/2«t<t-
j 1 JC 1 ^

(65)

e para o método de Müller, fazendo uso dos tempos t , e t» ,

= i í\ E K. .exp(-(A +g.)t)dt =

- exp(-(X r+3 i)t) p / t ^

(66)

K.
R ( t ) = ? T(3.+X ) ( e x p ( " ( A r + 3 i } ( t " T ) "

p / T«:t$t2

(67)
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Para o caso das funções de retenção serem

do t ipo de potênc ia , para o caso de única incorporação,R(t)

é dada por (60). Para o caso do método de Mays, para várias

i nco rpo raçõe s

R (t) = exp (-Ar (t-T/2)) C ((t-T/2) + x) " n p / T/2«:tíÇt2

(68)

Para o caso do método de Mtiller, ter-se-á :

R(t) = | ; ' C.(t+x)"n . exp(-Xrt)dt (69)

Mas, com exceção do Iodo, que é regido por

uma função de retenção do tipo exponencial todos os radio

nuclídeos mostrados nas publicações 10 e 10A da ICRP ,

possuem funções de retenção com o decaimento biológico muî

to mais predominante que o radioativo. Associado ao fato

que a obtenção desta integração será um processo numérico a

tíravés de funções I", desprezou-se o termo exp(-*rt) de (6S),

paira a obtenção desta R(t), porém, quando a função de re

tenção vier a ser integrada para a obtenção dos tempos de

residência este termo foi considerado aplicando-se,por con

seguinte, os métodos de funções r propostos no Apêndice B.

Assim, numericamente

R(t) = J s\ C.(t+x)"ndt (70)
T t
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R ( t ) =

p/ t^t^T (71)

e, similarmente

R ( t ) -

- (t-T+x)1"") P/ t^t-T (72)

Desta forma, tem-se todas as definições pos_

síveis de função de retenção sendo que o terceiro tipo, ex

ponencial + potência, é uma mera soma dos dois tipos descri-

tos. Passar-se-ã agora, ã obtenção dos tempos de residên

cia, de forma numérica, para cada um dos casos acima, atra

vés das integrações de R(t).

Para as integrações, constitui-se uma sub

rotina apenas para este fim, com o nome de INTEG. Para o

caso d<

lação:

59caso de funções exponenciais ter-se-a, integrando , a re

to K,
f* R(t)dt = £ . ta <exp(-(A •<

- exp(-(Ar+3i)t2) (73)

Obtendo-se como tempo de residência, para
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uma única incorporação, a relação

Tres = Aí ' ft2 R(t)dt (74)

onde Ay e dada por (56) e a integral e dada por (73),caben

do aqui uma importante observação. Na maioria dos casos ,

tem-se uma única função de retenção para uma cndeia radio

ativa. Quando este fato ocorrer, a integral serã a mesma

para toda a cadeia, porem os A,, serão os calculados para

cada elemento isoladamente. Quando porém, cada elemento ti

ver a sua função de retenção, a integral é corresponderte a

cada elemento.

Para o caso de várias incorporações, e o

método ser o de Mays, valem as relações (73) e (74), porém

os valores de t, e t» serão

tL = T/2 - T/2 = 0

t2 = t2 - T/2 (75)

Para o método de Müller, tem-se após a in

tegração de {66), entre t., e T e de (67) entre T e t2, adî

cionando-se as integrais e multiplicando por A_' a relação

Tres = IF ' l -Ç
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K.
l

~l

- exp(-(Ar+3i) (t2-T)+exp(-(Xr+Bi)t2)

(76)

Para o caso de funções de potência, utili-

za-se a dedução de integração destas funções pelo método

de funções r , colocado no Apêndice B e, não negligencian

do o decaimento radioativo, pois, este é um caso particu

lar da situação onde o decaimento não é desprezado. Tem-

se, então, que resolver a equação (189), do Apêndice B, de

uma forma numérica.

A integração da equação (60), para única

incorporação é,

R(t)dt = C . e
A^A*

(77)

e. se t l = 0 e Xrfc2 ^ 1 0 ' ( 7 7 ) f i c a

R(t)dt = Ce r (78)
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e, se t ?0 ou A t <10, (77) fica

t X x
f.2 R(t)dt = C.e r (r

(79)

onde v1 = Xjr(t1+x) e v2 = Ar<t2+x)

A função T da equação (78) é do tipo com

pleta e, para simulá-la numericamente, usou-se a relação

(80) abaixo , obtendo-se resultados muito satisfatórios

quando forem comparados com as tabelas de função r pa-

10
droes , nao se notando divergências em nenhum dos extre

~ 82
mos. Pode-se dizer o mesmo da relação que simula o com

portamento de funções V incompletas sendo tirada da mesma

referência que a anterior

Tem-se então

(z)
J. * £ • J m • m m i l

(z+2) ... (z-s-n) n

(80)

Foi usado para n o valor 40, obtendo-se,

então

r<z)

40 z
TT I 40 Z

1=1
40
ir (z+J)

J=0

(81)
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onde z para uso em (78) vale 1-n, e para funções incomple-

tas , tem-se a relação

Px(a) = x'
20
Z (-1)

n=0

n n
nl (a+n)

(82)

que ê válida para uma integral entre zero e x. De uma vez

que, se faz r _(l-n) - r .(1-n) considera-se exatamente ov2 vi
intervalo vi e v2. Assim, no caso, x será vi e v2 e a será

1-n.

Para o caso de várias incorporações, e o

método ser o de Mays, usa-se a relação (75) para os extre

mos de integração, valendo também as relações (78), (79) ,

(81) e (82), conforme o caso dos extremos superiores, de

uma vez que o inferior 5 zero.

Quando o método for o de Müller, para as

integrações de (71) e (72), ambas foram multiplicadas por

exp(-A t) para que se pudesse aproveitar os métodos antje

riores o para um melhor resultado nos tempos de residência.

Desta forma, tem-se para (71)

R(t)dr = T(l-n) C '

1-n. exp (-Art)(t+x) "dt -
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(83)

e para (72)

fcfT K(t)dt = T (^_n ) /tfT C.exp(-Art)

(84)

So so fizer C = C/{T.(l-n)) e n = n-1 em

(71), o integrando do primeiro termo do segundo membro será

exatamente a equação (60) que foi resolvida. Enquanto is to ,

o segundo membro é uma mera integração de exponencial.

Resolvida (83), pode-se part i r para (84) ,

notando-se que/> primeiro termo do segundo menbro desta é essenc;L

almente o mesmo que o da equação anterior, exceto pelos ex

tremos de integração. Logo , sua resolução é feita por (81)

ou (82). Para o segundo termo, substitui-se t '=t-T, este fjL

ca

exp(-X T) t -T ,
T<l-n? V C.exp(-Arf) (f+x)x ndf

(85)
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fazendo C = C.exp(-ArT)/(T(l-n)) e n=n-l, tem-se outra vez

a integração de (60), exceto pelos extremos de integração.

Numericamente resolve-se (83) e (84) para

cada termo de seus segundos membros somando-se, ao final ,

os resultados.

Para os tempos de residência, usa-se (74)

ao final dos cálculos descritos acima, devendo-se deixar a

penas uma nota que se por acaso, para um tipo de função de

potência o valor do expoente n de (60) for um, a integral

desta função divergiria, tendo-se atribuído, no programa o

valor 1,0 x IO50.

Antes de entrar no cálculo das doses, co

locar-se-ã resumidamente como os cálculos dos tempos de re

sidência são efetuados, para o caso de se seguir a lista_

gem do programa.

Define-se o tipo de incorporação através

da variável ITIPIN. Se esta for zero, tem-se única incorpo

ração, se esta for um, tem-se várias incorporações. Se

ITIPIN = 1 , define-se a variável MAYS. Se esta for zero ,

o método ê o de Mflller; se esta for um, o método ê o de

Hays. Define-se então, a variável TEMPO que é exatamente o

intervalo de tempo T, definido anteriormente, onde possa ter

ocorrido a contaminação e a variável MOR, número de órgãos

além do sistema respiratório e gastro intestinal. Se esta
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' • ' • • • ' M

variável for zero, todo o cálculo para os demais órgãos ,

obviamente não será efetuado. Define-se então, as variáveis

MÉTODO, já comentada neste capítulo e NRET, que designa o

número total de funções de retenção.

Â partir daqui entram variáveis relaciona

das exclusivamente com as funções de retenção. Define-se

ITIPRE(I), que designa o tipo de cada função de retenção u

tilizada. Se ITIPRE(I)=1, a função é do tipo exponencial ,

se igual a 2 é do tipo potência e se igual a 3 é do tipo

soma de exponencial com potência.

Se ITIPRE(I) = 1, le-se o número de ter

mos exponenciais de cada função de retenção (NUTER(I)), os

coeficientes K± (XK(I,U) e as meias vidas T ± (BETA(I,L) )

dos coeficientes 3, - 0.693/c^ da equação (59).

Se ITIPRE(I) = 2, le-se os coeficientes x

(XGÍI)), C(AG(D) c n (XN(IU de cada função de retenção

do tipo mostrado em (60), e, finalmente se METODO=2 le-se

os coeficientes f2, <F2L(I,D) para posterior multiplica

ção pela função de retenção do corpo todo.

Quando a atividade A* de (56) é determina

da, faz-se então, t^O e t2=18000 dias (50 anos) para os

tipos de única incorporação e várias incorporações para o

método de Mdller, e, t. - 0 e t2 = 18000 - T/2 para o meto

do de Mays, chama-se, então a subrotina RETEN, que tem por



124

função calcular os tempos de residência dos vários órgãos

em função de MÉTODO.

Admitindo-se METODO=1, e uma função de re

tenção para cada órgão, chama-se a subrotina INTEG, para

quantos órgãos se tenha, sendo que, automaticamente no in

terior desta é escolhida qual a integração da função de re

tenção a fazer em função das variáveis descritas acima e

seguindo os métodos descritos neste tópico.

Se houver apenas funções de retenção para

o primeiro elemento da cadeia, quando se tiver que calcu-

lar o tempo de residência para outros elementos, a integra

ção de R(t) é a mesma, porém será multiplicada pelo Aj co—

respondente ao elemento.

As observações contidas nos dois últimos

parágrafos são válidas para quando se tiver MET0D0=2, ape

nas que, neste caso as funções de retenção são relaciona

das ao corpo todo, tendo-se que multiplicar pelo coeficien

te f2, <F2L(I,L).

Calculados os tempos de residência, pas

sar-se-á finalmente ao cálculo de doses para órgãos que não

pertençam aos sistemas respiratório e gastro intestinal.

3.4.4 - Cálculo de Doses

De posse das informações do Apêndice A ,
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nota-se que a fórmula (32) usada para o cálculo de doses

no sistema respiratório além de ser válida na atualidade ,

é aplicável ã qualquer tipo de incorporação. Deve-se res-

saltar aqui que o fator que designa energia efetiva na re-

— 3

laçao (35), foi aqui alterado, pois, a publicação 10 ja

contém o cálculo completo deste fator. Mas, como houveram

alterações no cálculo de fator de qualidade para radiações

a, aconselha-se que quando se tomar este fator pela pub Li

cação citada se multiplique por dois o valor total da ener

gia efetiva adotada.

Desta forma, usar-se-ã o valor de energia

- 3

efetiva, segundo a notação usada na publicação 10 , somen

te para órgãos não pertencentes aos sistemas respiratório

e gastro intestinal, a relação

E ,, = EEF(RBE) (86)
ef f n

ou segundo a notação do relatório 142 da IAEA

E(AF)Q (87)

quando se puder aproximar que não há radiações cruzadas en

tre órgãos. Quanto a este assunto, o programa só admite ra

diações cruzadas entre os dois sistemas, pois, estes sem

pre aparecem nos cálculos.Não se formulou este problema pa_

rà outros órgãos, pois, além destes variarem com o problema

á còmplexibilidade de entrada de dados seria nuito acentuada,
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preferindo-se usar os coeficientes citados.

Assim, para este caso, (32) fica

HK - ̂ ÍÇ^ • Tres ' Eeff (rems) <88>

sendo que, a dose total é dada por

N
H = E Ho (rems) (89)
T 1=0 *

onde 1=0 indica a dose equivalente para o elemento pai e

N indica o numero de filhos da cadeia.

3.5 - Exames de Excreções

3.5.1 - Introdução

A inclusão das excreções no modelo de corpo

todo proposto, proporciona dois importantes implementos. 0

primeiro está relacionado com a avaliação da atividade in

corporada pelo organismo por um processo inalatório, ou de

ingestão. O segundo implemento está relacionado ã própria

obtenção da função de retenção para um paciente em estudo,

evitando assim, as aproximações de determinação destas fun

ções para uma faixa de pessoas que tem alimentações, co£

tunes e regimes de trabalho totalmente diferentes dos de

um trabalhador local.

A taxa de eliminação de um elemento contami-
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nante por todos os caminhos combinados é devida ã sua con

centração inicial no sangue. As mudanças das taxas de eli.

minaçao com o tempo estão descritas e formuladas matemat:L

camente, juntamente com as funções de retenção do Apêndice

B. Pode-se então, formular métodos de medidas destas taxas

de eliminação para vários tempos após a contaminação e cal̂

cular â partir destas quantidades retidas no corpo, e quan

do possível, nos vários órgãos do corpo, para todos estes

tempos até que o radionuclídeo desapareça do corpo.

As maneiras mais freqüentes de excreção são:

urina, fezes, sangue, suor e exalação. Baseado nestas for

mas de excreção, a Publicação 10 propõe normas, métodos e

programas de monitoração culminando com a formulação dos

"Níveis de Investigação Derivados" (DIL), como uma primei^

ra proposição para um controle de exposição ao trabalhador.

Pelo fato de haver uma faixa muito grande de

padrões d^ contaminação teoricamente possíveis, a ICRP pro

4 5

pos era suas publicações 2 e 6 as formulações de concen-

trações máximas permissíveis no ar e na água para tipos de

contaminação ocorridos quase diariamente ou várias vezes

num mes, como uma primeira proposição para uma proteção de

caráter mais prático ao trabalhador com radiação. Como um

outro extremo, um trabalhador poderia receber contaminação

interna num evento isolado, tal como uma única incorporação,

unia vez num ano, por exemplo. Para este caso, a ICRP pro

pôs* através de sua publicação J.0 , os DILs para propor
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cionar estudos futuros e controle de um individuo quando

11contaminado, lançando logo a seguir a publicação 10A pa

ra substituir os primeiros conceitos formulados pelas pu
t

blicaçoes 2

freqüentes.

-45blicaçoes 2 e 6 no campo dos eventos de contaminações mais

Os termos Níveis de Investigação(IL) e Ni

veis de Investigação Derivados (DIL) foram definidos pela
3

ICRP em sua Publicação 10 , da seguinte forma : "O termo

Nível de Investigação pode ser aplicado para contaminações

pelo corpo (intake), contaminações pelos órgãos (uptake),

ou a deposição num órgão. Em cada caso é aquela atividade

que resulta numa dose acumulada (dose commitment) de D(de_

finida por um vigésimo da dose máxima anual permissível )

para o órgão crítico.

O termo Nível de Investigação Derivado (DIL)

pode ser aplicado para a atividade remanescente no órgão,

ou corpo todo, para a quantidade que ê excretada por dia.

É o valor destas quantidades resultantes no tempo t após

uma incorporação de um Nível de Investigação

Estas doses, naquela época, receberam os li.

mites de 0,25 rems para o corpo todo, gônadas s medula ôs

sea vermelha (dose máxima anual = 5 rems); 1,5 rems para

pele, cireõide e ossos (dose máxima anual = 30 rems);0,75

rems para outros órgãos (dose máxima anual = 15 rems).
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O sucesso destas definições, dependia também

da freqüência de amostragem, da taxa de eliminação dos ra

dionuclídeos pelo corpo e do limite de detecção para o ra

dionuclídeo, pelo método de medida utilizado.

De posse então, das funções de excreção,Y(t),

definidas no Apêndice B e das frações liberadas pelas vias

estudadas montava-se uma função que fox., ceria a taxa de

excreção diária de um radionuclideo e ã partir daí obtinha

se os DILs nas várias vias de excreção, para períodos de

tempo variáveis após a contaminação, podendo assim,através

da análise radioativa das excreções, inferir na quantidade

de radionuclideo incorporada pelo organismo.

Baseado nestas idéias é que se pode incorpo

rar neste trabalho os dois implementos citados no primeiro

parágrafo deste tópico e que serão detalhados *. seguir.

3.5.2 - Determinação da Atividade Incorporada

Suponha-se primeiro que se queira estudar a

excreção após um processo de única incorporação. Seja Y(t),

uma das funções dè excreção definidas no Apêndice B, com

dimensão de atividade/tempo, isto ê, por exemplo yCi/dia .

Sejam também A , a atividade inicial num órgão no instante

da deposição e F , a fração de material excretado por uma

das vias mencionadas. A equação que define a taxa de excre

ção , em função do tempo, para certa via, será então
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Taxa <t) = F .A ,Y(t) (yCi/dia) (90)
CA &X. O

Sabendo-se, teoricamente, quando a contamina

ção ocorreu, pode-se fazer uma tabela entre as atividades

medidas na excreção e o tempo decorrido apôs a contaminação.

Desta forma, tem-se a taxa de excreção através da atividja

de medida no volume de excreção diária, e o tempo corre£5

pondente. De posse do valor da fração excretada; F , pode

se obter a atividade A inicialmente depositada no órgão

pela relação

Taxa (t)
a s ex fuc-n (9U
° Fex' Ylt)

Obviamente como os valores de Taxa (t), ou

atividade medida vera de laboratório, o valor Fex foi obti-

do através de uma média, assim como ocorreu com Y(t). Não

ê recomendável que se tome apenas uma atividade medida com

seu tempo correspondente, e se determine AQ. Desta forma ,

é conveniente fazer medidas diárias no maior numero possí

vel de dias, dando então para A o valor mais real de

Taxa f t . )
e j ç x

i=l 6K V
a « •*• x e x i_ (92)
A O N M K '

onde NM ê o número de medidas realizadas.
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Exemplificando, se se tem certeza de um pro

cesso de única incorporação o a função de retenção do radi

onuclídeo é do tipo exponencial, dado pela equação (172) ,

tem-se então

NM Taxa (t.)
n G X J.

AQ = * m (93)

e se por ventura, for função de potência, (equação (175))

NM

Ao "

i=l F . (C.n(t,+x) " f n + i r exp(-A t.)

\> NM
(94)

e, se for uma função que seja a soma das duas, a substitui.

ção é imediata. Porém, poderia haver casos onde houvesse o

estudo das atividades por mais de uma via de excreção. Cha

mando então, de N o número de vias de excreção estudadas ,

a atividade inicial depositada no órgão seria a soma de to

dos os A determinados , dividida pelo número de vias de ex

creção, isto &

Nex
E Ao

Ao = ~ - (95)
°TOTAL ex

"odos estes casos foram considerados e a de

terminação de A f que no programa chama-se AIMED,es
°TOTAL

tá formalada na yub-rotina LAB. Para o caso de várias incor

porações e o método estudado ser o de Mays, através da dedu

ção dos tempos de residência para outros órgãos, pode-se

concluir que os cálculos serão os mesmos que com única in-

corporação. Porém, substitui-se cada t. por t. - T/2.
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Se o método for o de Müller, a excreção pode

ser calculada através da diferenciação da equação (163) do

Apêndice A, isto é,

A
q'(t) = -g (r (t) - r (t-T)) (96)

válida, obviamente para t > T, isto é, para tempos apôs o

período de T dias que o indivíduo ficou exposto. Substituin

do (96) na equação (158), encontra-se

A
E(t) = =°- (r (t-T) - r(t) - A r r (u)du)

13 fc> r £ r p S

(97)

dando, finalmente como valor de A Q, considerando-se a fra-

ção excretada e um número NM de medidas, a relação

fK
rs(u)du)'Fex

a (98)

Como no caso de única incorporação, pode ha

Linu

da por (95).

ver mais de uma via de excreção, A também pode ser da
°TOTAL

Para a resolução numérica destes casos usou

se a subrotina LAB. Para o caso do método de Mays, faz-se a

correção para os tempos t. e usa-se o mesmo cálculo que o
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feito para única incorporação.

Para o método de Müller, tem-se como varia

vel de leitura o valor de T, (dada como TEMPO), utiliza-se

então, a mesma subrotina INTEG usada para calcular as inte

grações das funções de retenção para obtenção dos tempos

de residência , com os extremos indicados na equação (98).

Como os valores de Taxa v(t.) entram por cartões de dados,

assim como t.f (sendo atribuídos os nomes ATMED (I,J) e

TMED(I,J), respectivamente) para os três casos aqui consi-

derados, tem-se apenas que entrar com NM (que recebeu o no

me de NMED (I)) e com N (NUMEX) as equações (98) e (95)

são prontamente obtidas.

Desta forma , consegue-se por todas as for

mas de incorporação, a atividade que inicialmente se insta

lou no sangue. A partir dai adota-se a atividade ingerida

ou inalada como um, e inicializa-se o programa. Como já se

conhece de antemão, o radionuclídeo incorporado, pode-se

calcular, de uma forma normalizada a atividade A_ , dada

pela fórmula (56), que se instalou inicialmente no sangue.
~ o

Comparando-se , então, A com A_ normalizada,encontra
°TOTAL I

se a atividade D., inalada ou A_NG, ingerida, fazendo-se

Dl ' AING Ti
AI

onde £, neste caso, só pode ser zero, isto é, indicar o e

lemento pai da cadeia, pois, notou-se que ' se pode ter
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ou a função de retenção do pai, ou a da cadeia toda.

O formalismo acima, desenvolvido neste tréi

balho, mostrou como se pode a partir de atividades medidas

e dos tempos após a contaminação, avaliar a atividade ini

cialmente incorporada por uni processo inalatõrio ou de in

gestão; podendo-se â partir daqui, inicializar o programa

de cálculos com esta atividade avaliada.

3.5.3 - Determinação da Função de Retenção de um

Paciente

Atingido o primeiro objetivo deste tópico ,

passar-se-á agora, a obtenção do segundo, também proposto

neste trabalho, que é a determinação de funções de reten

ção para um paciente em estudo em particular, por intermé

dio das atividades medidas em exames de excreções e dos tem

pos decorridos após a contaminação deste indivíduo.

Pela equação (90) tem-se que a taxa de ex

creção, ou atividade medida por dia na excreta, depende da

função de excreção que governa a liberação de um radionu

clídeo em particular. Imaginando uma contaminação do tipo

única incorporação, e a função de excreção de tipo exponen

dal, tem-se s

Taxaex(t> - Fex.Ao Z

(100)
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válida para cada tempo t.. Colocando esta expressão sob a

forma de uma exponencial simples, tem-se

Z(t) = a.exp(bt) (101)

onde a = F .A .K^B, (102)

b = -3X -Xr (103)

Conhecendo-se, então, através de medidas ,

os valores Z(t) e t, pode-se, através de um número razoável

de medidas de Taxa (t) (ou ATMED(I,J)) com seus respecti
ex —

vos t ( ou TMED(I,J)), ajustar a equação (101) pelo método

dos mínimos quadrados e obter coeficientes a e b.

Para a equação de uma reta y = Ax+B, os coe

} assim como, o coefiente de c

para um número n de medidas são dados por

ficientes A e B assim como, o coefiente de correlação r ,

18

< 1 0 4 )

E(xp £y± - (Exi)(Exiyi) (105)
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2 _

r = ( 1 0 6 )

onde, todas as somatórias são feitas para i variando de 1

ã n.

Para o caso de uma função exponencial do tî

po (101), tem-se aplicando logaritmo em ambos os lados, a

relação

*n{Z(t)) = Una + bt (107)

que também ê uma equação de reta. Tem-se , então, para a,

2 ~b e r as relações

)- ~(Et ±)

(108)

f ZJtoZ(t.]
a * ei£P I — N H - b

m

EtJ
NM J

(110)

onde MM é o núnero de Medidas realizadas.
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De posse de todas as variáveis t., Z(t.) e
2

NH, pode-se encontrar facilmente a, b e r .

Como se ajustou uma função de excreção com

apenas um termo exponencial (NUTER(l) = 1 ) , pode-se fazer

K- = 1, tendo-se somente

ex • - b - Ar (111)

dando como uma função de retenção

R(t) = expí-flĵ  + Àr) t (112)

onde 0| é determinado por (111)

Se, se quizesse, ao mesmo tempo, ajustar a

equação e determinar a atividade A depositada, conhecendo

se então, P para o tipo de excreção utilizada, tem-se :

(113)

onde 0. é dado por (111).

Para o caso do estudo ter sido realizado

COM «ais de UM tipo de excreção, usa-se a equação (95) pa

ra a determinação de uma atividade inicial média no sangue.
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Continuando ainda com o tipo de única incor

poração, mas, fazendo agora a função de excreção ser do t±

po potência, como na equação (175) do Apêndice B, tem-se :

Taxa ít) = Fav.Art.C.n.(t+x)"
n"1.exp(-A .t)

(114)

Considerando-se que, a meia vida dos radionu-

clídeos, em geral, é grande o suficiente, para permitir que

o terno em potência seja mais significativo para curtos iri

tervalos de tempo. E, considerando-se que este método, num

contexto total de um programa de proteção radiologies, não

seria aplicado para longos períodos após a contaminação, a

equação (114) pode ser aproximada por

Taxaex(t) « PeJ£.Ao.C.n.(t+x)"'
n"1 (115)

ou, simplesmente

Z(t) « atb (116)

ond«

t « t + x (118)
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b = - n - 1 (119)

Aplicando (104), (105) e (106) em (116) ,

tomando-se o logaritmo desta ultima equação, encontra-se '

(Xixi t.)(££n Z(t.))
tJ(Jtn

t )2 -) -V Nil

(120)

[ Z ( t . ) Z£n t .
I NH b* - N M —

(121)

2 l 1 1 m
)) ]

2 m
r
 r ^ (EJtn t ^ ^ i r ; n5rz7t7772~i

lE(In V — s r 1 - JL^wv)2- —HT-i— J
(122)

2
Oetetadnados a, b e r , (para a>0), tem-se :

n - - b - 1 (123)

Fazendo o terno C da função de excreção i_

gual a unidade e o terno x igual a zero, tem-se

R(t) - l.t"n (124)

Ficando para a atividade inicial AQ, a rela

ção
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podendo-se usar também (95) para a determinação da ativida

de média inicial.

Os coeficientes de correlação r servem pa.

ra decidir qual dos dois métodos de aproximação é o mais

adequado para o ajuste das atividades fornecidas.

Assim, o programa, na subrotina LAB, faz

os dois ajustes descritos acima, e, através de uma compara^

~ 2
çao entre os dois coeficientes r , escolhe automaticamente

qual delas mais se aproxima de um. Isto é , qual dos ajus-

tes tem o maior grau de confiança. Achado o melhor r , os

termos da função de retenção e a atividade inicial são caJL

culados segundo as equações (111) e (113) ou (123) e (125),

conforme o melhor ajuste.

Desta forma, consegue-se, concomitantemen-

te, calcular a função de retenção de um paciente em estudo

e a atividade inicial no sangue por ele incorporada. De

posse da atividade inicial no sangue, pode-se calcular a

atividade inicial ingerida ou inalada seguindo o mesmo pro

cedi atento adotado para se obter (99), que também foi aqui

proposto.

Além do caso para única incorporação, pro

pos-se neste trabalho também o ajuste de uma função de re
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tenção para várias incorporações, para o método de Mays ,

apenas substituindo-se os t. por t. - t'2.

A subrotina LAB faz a escolha automática do

cálculo da atividade inicial com ajuste ou não de função

de retenção escolhendo ainda o tipo de incorporação estuda

da através dos dados de leitura ITIPIN e MAYS jã menciona-

dos, e do dado IFIT, Sendo igual a zero, não haverá ajus-

te, sendo igual a um, haverá o ajuste descrito.

3.6 - Cálculo do Equivalente de Dose Acumulada (H^) Para

Corpo Todo e Cálculo do Risco Associado

Usando as expressões deduzidas ao longo de todo es-

te capitulo, o programa calcula o equivalente de dose para

cada órgão importante e radionuclídeo, armazenando e impri

mindo os resultados após todos os cálculos referentes a ca

da elemento da cadeia. Este procedimento foi adotado para

que o usuário tenha condições de avaliar qual dos eleraen

tos da cadeia é mais influente no dano biológico total.Com

pletando todo um processo (inalação ou ingestão), calcula-

se as doses totais para cada órgão, somando-se as doses de

vidas a cada elemento da cadeia neste órgão. Se ocorrer os

dois processos (inalação e ingestão), o procedimento é re

petido atê que se tenha as doses totais em cada órgão devi

da aos dois processos.

Após a soma de doses totais para cada região do sis-

tema respiratório (NF, TB, P e L), obtém-se a dose total
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neste sistema, atribuindo-se o valor 0,12 para o coefici-

ente de risco relativo nesta região. Adotando-se o mesmo

processo para o sistema gastro intestinal (E, ID, IGS,IGI)

e atribuindo-se o valor de 0,24 para o seu coeficiente de

risco, relativo obtém-se a dose total neste sistema.

Havendo outros órgãos, segue-se o mesmo

procedimento, sendo que, o coeficiente de risco ê um dado

de entrada do programa (CORI (I).

Tendo-se então, todas as doses totais pa

ra cada órgão relevante, calcula-se (Apêndice A) através

da equação (153) o risco de morte por câncer e através da

equação (154), o risco por efeitos genéticos e ainda,atra

vês da equação (152), o risco total. Em seguida, os resul

tados são impressos nas novas unidades de dose (Sv).
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CAPITULO IV

RESULTADOS E CONCLUSÕES

4.1 - Testes do Programa do Modelo da ICRP n9 2

Os testes deste modelo comparam os valores calcula

dos com os valores de taxa de dose máxima permissível pa-

~ 4
ra orgaos segundo a Publicação 2 da ICRP .

A diferença entre os tratamentos empregados no pro

grama e na Publicação 2, está em que, no primeiro caso, co

locam-se valores de concentrações máximas permisslveis de

radionuclldeos com o objetivo de calcular as taxas de do-

se e, no segundo caso, calculam-se as concentrações máxi-

mas permisslveis, no ar e na água, em função das taxas de

dose máximas permisslveis para os órgãos. Isto constitui

um bom modo de analisar o comportamento do programa, uma

vez que os valores de concentrações máximas permisslveis

devem estar consistentes com os valores de taxas de dose

máximas permisslveis.

Foram testadas três cadeias de radionuclldeos, ale

atoriamente escolhidas, com um regime de trabalho de 40

horas/semana.

Pa233

237O primeiro teste foi executado para a cadeia Np -

, cujos resultados encontram-se na tabela 10.
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TABELA 10$ Comparações entre a» taxa* d* dos* obtidas paio programa ICRP 2, desenvolvido nes

te trabalho, e as dadas pela publicação 2 da ICRP para a cadeia Np 2 3 7-Pa 2 3 3.

Orgio

Intestino

Grosso

Superior

Composto

solúvel

solúvel

insolúvel

insolüvel

Tipo de

Incorporação

Concentração
Maxima

Permissivel
(uCi/cm3)

Taxa de
Dose
Obtida

(rem/sem)

inalação

ingestão

inalação

ingestão

2x10

9x10

2x10

9x10

-7

-4

-7

-7

Taxa de
Dose

Esperada
(ICRP 2)
(rem/sem)

Desvio
Relativo
em relação
à Taxa
de Dose
Esperada
()

Osso

Rim

Corpo

Todo

Fígado

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

4xlO*12

9xlO"5

7xlO"12

2xlO"4

2xlO-11

4xlO"4

2xlO~U

5xlO"4

0,63

0.76

0,35

0,43

0,13

0,12

0,30

0,31

0,56

0,56

0,30

0,30

0,10

0,10

0,30

0,30

12,5

35.7

16,7

43.3

30,0

20,0

0,0

3,0

0,38

0,37

0,47

0,37

0,30

0,30

0,30

0,30

26,7
23,3

56,0

23,3
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Os resultados da tabela 10 são satisfatórios, pois,

como a Publicação 2, tem-se uma avaliação do cálculo de

taxa de dose» e não um cálculo exato. O desvio relativo

se deve ãs imprecisões de simulação fisiológica implíci-

tas no próprio modelo, ãs aproximações e erros nas deter-

minações dos parâmetros fisiológicos usados nos cálculos

das equações e ãs aproximações feitas pelo computador. Oes_

ta forma, o que importa é a ordem de grandeza com que são

obtidos os valores de taxas de doses para os vários órgãos.

Os valores listados nas tabelas 10, 11 e 12 são considera

dos bastante satisfatórios, pois, se aproximam bastante

d* seus respectivos valores esperados.

o objetivo do estado das cadeias tratadas nas tabe-

las 11 e 12 esta na verificação do comportamento do pro-

gram* quando U M cadeia com maior numero de radionucrild

for usada.



TABELA l i t Comparações entre at taxas de dose obtidas pelo programa ICRP 2, desenvolvido nes_
te trabalho, e as dadas pela publicação 2 da ICRP para a cadela li25,Xe135m+Xe135,Cs135rn->Cs135.

Órgão Composto
tipo de

Incorporação

Concentração
Maxima

Permissive1
(wCi/on3)

Taxa de Taxa de Desvio
Dose Dose Relativo
Obtida Esperada em relação
(rem/sem) trem/sem) â Taxa

de Dose
Esperada
()

Corpo

Todo

Tireóide

Intestino

Delgado

Pulmões

solüvel

solúvel

solúvel

insolúvel

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

7xlO"6

0.05

lxl O"7

7xlO"4

3xlO"6

0,01

3xlO"6

0,096

0,099

0,597

0,592

0,223

0,146

0,277

0,10

0,10

0,60

0,60

0,30

0,30

0,30

4

1

5,5

1,3

25,7

51,3

7,7

OI

L



TABELA 12» Comparações entre at taxas de dose obtida* pelo programa ICRP 2, desenvolvido ne£

te trabalho, e a« dadas pela publica 2 3 2 2 2 8 2 2 8 2 2 8

Pb2 "
2 da ICRP para a cadeia Th232-* Ra228 - Ac 2 2 8+Th 2 2 8

2 0 8

Orgio . Composto
Tipo de

Incorporação

Concentração
Maxima

Permisslyel
(nCi/cm3)

Taxa de
Dose
Obtida
(rem/sem)

Taxa de
Dose

Esperada
(rem/sem)

Desvio
Relativo
em relação
â Taxa
de Dose
Esperada

(%)

Corpo

Todo

Osso

Rim

Fígado

Pulmões

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

insolúvel

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

lxlO"11

3xlO"4

2xl0"12

5xl0"5

5xl0"12

lxltf4

3xio"n

6xlO~4

lxlO"11

0,060

0,078

0,528

0,556

0,233

0,252

0,292

0,314

0,254

0,10

0,10

0,56

0,56

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

40

22

5,7

0,7

22,7

16

2,7

4,7

15,3
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Considerando-se as observações feitas com respeito

â precisão do modelo da Publicação 2 da ICRP, pode-se no-

tar também nestas duas tabelas, a validade do cálculo a-

través de comparações em ordem de grandeza entre os valo-

res obtidos e esperados de taxas de dose.

Pode-se concluir que, o programa executado reproduz

COM confiabilidade o modelo da Publicação 2 da ICRP. Sua

principal utilidade está na aplicação rápida dos concei-

tos da Publicação 2, como auxilio em cálculos de contami-

nação de indivíduos, pelo menos numa primeira aproximação,

quando for realmente impossível o uso do programa ICRP 26,

por falta de dados geralmente de ordem fisiológica.

4.2 - Testes do Modelo Unificado Proposto

Vários testes foram realizados para a verificação

do comportamento do modelo mais aperfeiçoado, desenvolvi-

do em adição ao da ICRP 2. Estes testes deveriam satisfa-

zer a quatro requisitos importantest

a) Estar relacionado ao metabolismo humano, isto é,

o modelo deve simular automaticamente a distribuição de

radionuclldeos no corpo e sua deposição final nos vários

órgãos, conforme comprovações experimentais.

b) Estar relacionado com os valores de concentrações

ou atividades máximas permisslvels e suas respectivas do-

ses máximas ditadas pela ICRP, através de sua Publicação 30,

~l
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(a ultima publicação que trata deste assunto), para veri-

ficar a consistência entre os valores incorporados com os

efeitos radiológicos causados.

c) Deve prê-dizer as atividades, isto é, medidas em

exames de excreções, com os efeitos causados pelos radio-

nuclideos remanescentes no corpo, devem estar consisten-

testes com as atividades de entrada.

d) O modelo deve ser prático para ser aplicado a um

caso real, principalmente dentro de um programa de prote-

ção ambiental, ou situação de emergência.

Satisfazendo estes quatro requisitos, tem-se um reçi

lismo crescente do modelo de simulação. Para a sua verifi

cação, foram feitos 4 testes:

Teste 1: Teste Comparativo de Matabolisroos Simulado

e Real.

Teste 2J Relações entre Quantidades de Entrada e o

Metabolismo (ICRP 30).

Teste 3: Atribuição de Dose a partir de Exames Fi-

siológicos.

Teste 4: Atividade Ingerida versus Dose Recebida.

Desta forma, tem-se todo o trajeto do radionuclldeo

em relação ao ser humano descrito, isto é, meio externo

(incorporação), meio interno (presença no metabolismo do

corpo) e meio externo novamente (excreções), podendo-se

testar o seu comportamento em cada um destes estágios.
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Teste 1: Teste Comparativo de Metabolismos Simulado

e Real

A tabela 13 mostra os resultados de um teste compa-

rativo para a verificação da confiabilidade do metabolis-

mo simulado. A primeira coluna desta tabela mostra o pro-

cesso de incorporação utilizado, para o tipo de única in-

corporação (single intake), pois, julgou-se que apenas o

estudo deste tipo de incorporação seria suficiente devido

ao fato das equações para o processo de várias incorpora-

ções serem bastante semelhantes.

A terceira coluna representa a atividade incorpora-

da nos processos de inalação e ingestão e a quarta repre-

senta o órgão de deposição. Na quinta coluna tem-so a ati

vidade calculada, que efetivamente foi para o sangue após

a incorporação. A oitava coluna fornece a dose efetiva cal

culada pelo modelo.

A sexta coluna representa a atividade no sangue for

neclda pela publicação 10 da ICRP" para que se obtenha a

dose efetiva, fornecida na nona coluna, para um certo ôr-

gío, em estudo. Tais valores são comparados cost os calcu-

lados (coluna S e coluna 8) e os desvios t são fornecidos

pelas colunas 7 • 10.

Considerando-se que as aproxim&ções usadas na publi

cação 10 são bem maiores que as variações entre o» resul-

tados das colunas 7 e 10, pode-se considerar estes valo-
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res bastante coerentes.

A importância desta tal-ela não está na obtenção dos

valores de dose efetiva nos órgãos indicados, mas sim, na

verificação do metabolismo dos radionuclldeos desde sua

incorporação, até sua deposição final no órgão.

O teste com o C simulou automaticamente o fato ex

perimental de que 30% da atividade instalada no corpo vai

para o osso, conforme as recomendações da publicação 10

da ICRP . A diferença de atividades incorporadas por ina-

lação e por ingestão, se deve ao fato de que, para o pri-

meiro processo, apenas uma porcentagem de deposição da a-

ti/idade inicial nos vários compartimentos pulmonares ê

considerada, e deste valor, apenas una parte vai efetiva-

mente para o sangue. No caso da ingestão, o "desconto" não

é tão pronunciado, principalmente quando o coeficiente f.

tende ã unidade, isto S, quase toda a atividade ingerida

vai ao sangue para depois uma parte desta se depositar no

órgão em estudo.

Mantendo-se, então, as observações feitas para o <T ,

pode-se igualmente concluir, observando a tabela para ra-

dionuclldeos P e Ca . Para o caso do P , houve a simu

lação metabSlica automática da deposição no osso de 30% da

atividade efetiva depositada no corpo. Para o Ca , repe-

tiu-se a constatação, porém/ para um valor de 65%, que i

o valor recomendado pela ICRP obtido atravis de dados ex

per isentais.



TABELA 13t Cooperações d« atividades incorporadas • dos«s obtidas pelo rood»Io com os resultados
da publicação 10 da IC».

Atividade
moocpocsda

fogão
de

Atividade
no Oocpo
Calculada

ODMiderado (uCi)

Atividade
no Oocpo
(ICRP 10)

Desvio Dose Doee
Relativo Efetiva Efetiva
(!) no Órgão no Orgãb

calcula. (ICRP 10}
U10"2Sv) (xl0"2Sv)

Desvio
Relativo

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

inalação

ingestão

C-14

P-32

Ca-45

Sr-89

7572,000

4700.000

16,1112

13.3333

10,4723

6,5000

19,3333

16,0000

OSSO

Osso

Osso

Osso

Osso

Osso

Osso

OSSO

4699,88

4700.00

9,1998

13.3059

4,0914

3.8963

4,3517

4,7670

4700

4700

10

10

4,2

4,2

4,0

4,0

0,003

0

8,0

33,0

2,6

7,2

8,8

19,2

1,60559

1.60563

1,42594

1.53762

1,46194

1,39222

1,58599

1,73737

1,5

1.5

1,5

1.5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,04

7,04

4,9

2,5

2,5

7,2

5,7

15,8

Ul
to
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O ponto mais importantes destes comentários, se deve

- - ~ 89
a ótima simulação do comportamento do Sr no corpo. Para

_ 3
caso da inalação, a ICRP constatou experimentalmente que

1/3 da atividade inalada vai para o sangue e, que 1/2 da

retida no sangue vai para o osso. Para a ingestão tem-se

experimentalmente que, 1/4 da atividade ingerida vai para

o sangue e que 1/2 da retida no sangue vai .para o osso.
89Executando-se, então, o teste metabõlico para o Sr no mo

deIo, constatou-se que houve simulação automática do com-

portamento fisiológico deste radionuclídeo no corpo, preen

chendo todas as observações experimentais dadas acima.

Desta forma, pode-se garantir que, metabolicamente o

modelo está bastante razoável sob o ponto de vista da simu

lação dos vários comportamentos fisiológicos do corpo numa

no.

Teste 2: Relações entre Quantidades de Entrada e o

Metabolismo (ICRP 30 e ICRP 26)

A tabela 14 se refere ã utilização prática do modelo

para propósitos de controle de exposição ocupacional de

trabalhadores. Para isto, usou-se o método de Muller para

várias incorporações, sendo que, o tempo usado para a dis-

tribuição das atividades inaladas é, nos dois casos, igual

ã 350 dias. As atividades usadas na coluna dois vieram de

uma transformação de Becquerel para Microcuries, isto é,

luCi«3,7xl04Bq.
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As classes de liberação pulmonar foram fornecidas pe

Ia Publicação 30. A quarta coluna, refere-se aos métodos

usados para tratar com função de retenção (Consultar co-

mentários do Anexo). Quando o método usado for o 2, re-

quer-se a fração da atividade total depositada no sangue

que vai para o órgão em estudo, pois, não se possui a fun

ção de retenção específica de cada órgão.

Para o Co , o resultado obtido pode ser considera-

do satisfatório, pois, segundo a Publicação 30, estes va-

lores não devem ultrapassar os limites de 0,05 Sv para o

corpo todo e 0,5 Sv para um órgão isolado.

O mesmo teste para exposição ocupacional foi execu-

tado /ara o I obtendo-se resultados também satisfató-

rios, não ultrapassando os limites ditados pela ICRP.

Assim, mostra-se que o modelo também pode ser apli-

cado para controle de exposição ocupacional de trabalhado

res, determinando, de maneira bastante rápida, os efeitos

radiobiolõgicos causados através do risco total de morte

por incorporafão de radiação durante um ano, por um perIo

do de 50 anos (oitava coluna). Os riscos da coluna 8 fo-

ram obtidos através da aplicação da equação (152) para

risco total.



TABELA 14: Aplicações do modelo às recomendações da publicação 30 da ICRP.

Elemento

Co-60

1-131

Atividade
inalada

(Pd)

162

162

54

54

Classe de

Pulmonar

S

S

D

D

Método para
a Função de
Retenção

2*

2

1**

1

Fração do
Total no

Sangue

0,05

0 ,5

-

-

Órgão

fígado

corpo todo

t i reóide

corpo todo

Dose Efetiva
Obtida

(Sv)

0,0204

0,0470

0,0207

0,0024

Risco de Morte

Casos

10 pessoas

= 776xl0"6

= 40xl0~6

* Método 2: Apenas uma função de retenção para o corpo todo. Para órgãos em separado, usou-se

a multiplicação da função de retenção por fatores que designam as quantidades de radionuclí

deos que vão do sangue ao órgão estudado.

** Método 1: Há uma função de retenção para cada órgão.

J



TABELA 15: Relacionamento entre exames de excreções e dose obtida.

Elemento
Tipo de

Incorporação Método
Atividades
Medidas em
Excreções

(yCi)

Tampo
Decorrido

(dias)
õrgão

Dose
Obtida
(rems)

Dose
Esperada

(rems)

Desvio
Relativo

(%)

Cs-137

Cs-137

Cs-137

única

varias

varias

-

Muller

Mays

1

9

2

2

,402xl0"2

,196xlO~3

, 935x1 (T2

,935xlO~2

30

100

31

31

corpo

todo

corpo todo

corpo todo

0 ,

0 ,

0 ,

248

246

381

0

0

, 2 5

, 2 5

-

0 , 8

1 ,6

-
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Teste 3: Atribuição de Dose a Partir de Exames Fisio

lógicos

Este teste é de suma importância, pois,, permite a a-

valiação da atividade incorporada pelo organismo humano,

bem como, os efeitos biológicos causados pela incorporação

desta atividade â partir da análise radioativa de exames

de excreção. Isto porque, em caso de acidentes ou situação

de emergência, a avaliação da dose é critica, para a toma-

da de medidas corretivas.

O Cs foi escolhido, pois, este elemento permite a

execução e comparação deste exemplo para os dois tipos de

incorporação, única e várias, e para a última, a divisão

entre os métodos de Muller e Mays . A dose obtida, em rems,

é importante para se comparar com a esperada, para verifi-

car se a simulação está correta (tabela 15).

Para o caso de única incorporação, as atividades me-

didas em exames de fezes estão relacionadas com o tempo,

em dias, após o evento de incorporação e foram ajustadas,

seguindo o estudo de Níveis de Investigação que a ICRP faz

em sua Publicação 10 , para uma --.cividade no corpo de 4,1]JCÍ.

Como se pode notar, o programa faz um cálculo retroativo

até atingir este valor, calculando em seguida a dose, 0 re

sultado está de pleno acordo com a Publicação 10.
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O teste correspondente para incorporações, método

Muller, também mostrou confiança total, sendo que, o tem-

po decorrido neste caso, significa o tempo decorrido en-

tre o primeiro dia de trabalho após a série de medidas an

terior e estas medidas, isto S, o tempo que efetivamente

o indivíduo ficou em contato com o material após o último

exame. A doso foi calculada segundo recomendações desta

publicação e pode-se ver a confiabilidade de cálculo por

uma simples comparação entre o valor obtido e o esperado.

A atividade ê também 4,1 |iCi, porém distribuída igualmen-

te em 30 dias.

Para o caso do método de Hays, usou-se o mesmo va-

lor de atividade e tempo usados para o método de Muller.

0 tempo, neste caso, é definido da mesma forma que o ante

rior. Pode-se notar que, a dose obtida foi maior que a do

método de Muller, pois, neste caso, considera-se a ativi-

dade totalmente incorporada no décimo quinto dia de conta

to com o material. Sendo assim, é mais difícil a libera-

ção dos radionuclídeos quando incorporados de uma só vez,

aumentando a dose sensivelmente quando esta é comparada ã

do método de Muller.

Assim, metabolicamente este teste está bastante ra-

zoável, e permite a utilização de atividades na excreta

para a avaliação de danos causados por incorporações.

~1
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Teste 4: Atividade Ingerida Versus Dose Recebida

Este teste foi executado ã partir de dados colhidos

em amostras de 1 Kg de soja provenientes da região sul do

pais. A atividade colocada na tabela 16 é uma média de to-

das as amostras e foi fornecida gentilmente pelo Instituto

de Radioproteçao e Dosimetria.

Este teste mostra a aplicação do modelo num caso real.

Assim como este, outros dados colhidos de outras amostras

poderiam ser usados. Como exemplo, poder-se-ia utilizar a-

mostras de peixes oriundos de regiões próximas ao reator

nuclear de Angra I para obtenção de dados pré-operacionais.

Para este teste, valem as observações feitas ante-

riormente quanto âs doses esperadas para os três tipos de

incorporação. O tempo usado para a distribuição de ativida

de para os dois últimos tipos foi de 10 dias, isto é, su-

pondo-se a ingestão de 100 g de soja diariamente. Poder-

se-ia obviamente, utilizar um tempo maior, porém/ as doses

obtidas são sempre determinadas para um período de 50 anos.

A utilidade deste teste está na sua aplicação em casos re-

ais, como parte de um programa geral de controle ambiental.



TABELA 16: Dados de um caso r«al para aplicação do modelo.

Elemento

Sr-90

Sr-90

Sr-90

Atividade
Ingerida
(yCi)

43,84xlO~6

43,84xlO~6

43,84xlO~6

Tipo d«
Incorporação

única

varias

v&rias

Mítodo

-

Muller

Mays

DOS*
Obtida
(Sv)

l,635xlO"7

9,5«SxlO"9

l,635xlO"7

Risçx
(casos/l 00p%—«as).

2,698x10"*

l,5?8xlO"10

2,698xlO'9

o
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4.3 - Discussão Critica do Modelo

O «odeio desenvolvido portou-se de forma excelente

para uma grande variedade de radionuclldeos, e para os tes_

tes descritos neste capitulo. Porém, para radioisótopos

que possuem meia vida muito curta, ou que tenham filhos

radioativos de meia vida aruito curta, o modelo não se com
222

porta condizentemente. Um exemplo importante é o Rn .

Este isótopo tem uma meia vida relativamente curta, 3,82

dias, com filhos com meia vida curtíssima. Desta forma,

222
quando o Rn é incorporado pelo sistema respiratório,

decai em sua grande parte, nas passagens respiratórias an

teriores, de uma forma rapidíssima, fazendo com que as

constantes de liberação biológicas, definidas na tabela 6

para radionuclldeos da classe D, não descrevam, de uma ma

neira condizente, a liberação. Estas constantes são muito

"lentas" para descrever a dinâmica do processo de libera-

ção para este tipo de radionuclldeos.

226

Porém, este problema desaparece fazendo-se o Ra

como elemento pai da cadeia e atribuindo-se a liberação

pulmonar devida a toda a cadeia, como nas publicações 10

e 10A da ICRP, pois, passa-se a estudar a incorporação
do Ra226 com toda a sua cadeia.

Para o estudo de radionuclídeos de meia vida muito

curta, especificamente, a ICRP deverá lançar um aperfei-

çoamento ou uma adaptação que tornará possível a avalia-
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ção deste caso particular, que poderá ser acoplada a este

•odeio se» grandes dificuldades.

Outro aperfeiçoamento futuro, que poderá ser acopla

do sea problemas, é o desenvolvimento de um melhor modelo

compartimental relacionado ao metabolismo de radionucll-

deos em órgãos que não pertençam aos sistemas gastro-in-

testlnai e respiratório. Este aperfeiçoamento é esperado

devido a uma reciclagem de radionuclldeos nos vários ór-

gãos para SÓ então haver uma deposição final seguindo mais

a risca o próprio comportamento sangfilneo no corpo.

Para o caso dos ossos, em particular, este aperfei-

çoamento se faz necessário devido ãs diferenças de efei-

tos dos radionuclldeos em sua superfície e em seu interior.

Estas diferenças, encontram-se claramente divulgadas na

tabela de fatores de peso, para cálculo de equivalente de

dose efetiva para corpo todo (iLg), listadas na tabelais.

Por esta razão, uma melhoria da descrição do metabolismo

de radionuclldeos, principalmente no que diz respeito ã

deposição final nestes órgãos, ê de suma importância.

Este aperfeiçoamento do modelo compartimental se faz

necessário quando se estuda casos particulares importan-

tes, tais como, a cadeia Te - I . Neste caso, quando

se estuda a deposição de radioisótopos nos rins, assim co

mo, sua liberação, o modelo não consegue explicar a irra-

diação adicional vinda de radionuclldeos instalados no

~l



163

sangue e na urina» que darão uma dose adicional de 9 â Im

rem calculada apenas pela deposição destes radionuclideos

- 3nos rins, conforme explicado na Publicação 10 da ICRP.

Por este exemplo, pode-se notar gue a consideração de re-

ciclagens de radionuclideos pelos órgãos é por demais ne-

cessária.

Além dos aperfeiçoamentos já necessários, identifi-

cados por evidências experimentais de condições especiais

d* metabolismos, outros implementos deverão ser feitos no

futuro próximo, vindos de novas evidências experimentais

bem mais precisas. Desta forma, espera-se mudanças, prin-

cipalmente nas constantes de liberação biológicas do sis-

tema respiratório, bem como, nos tempos de trânsito e flu

xos de massa correspondentes ã simulação de metabolismo do

sistema gastro intestinal, uma vez que as estruturas des-

tes dois modelos parecem estar bem consagradas.

As vantagens de utilização do modelo unificado já

foram devidamente apreciadas no decorrer deste capitulo,

porém, as vantagens deste modelo matemático de uma forma

computacional são justificadas por várias facilidades que

este tipo de método de cálculo proporciona. Dentre elas,

tem-se a rápida determinação de atividades incorporadas

para o caso particular de um indivíduo contaminado, seja

ele trabalhador com radiação ou membro do público. Esta

avaliação de atividades permite um pré diagnóstico do in-

divíduo, possibilitando de uma forma bastante rápida, um

~1
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encaminhamento a centros médicos especializados em descem

taminação de pessoal, bem como, a forma pela qual irá se

enfocar este processo. Outra vantagem importantíssima, ê

o possível acoplamento deste programa com um outro que sjL

mule o comportamento da liberação de radionuclídeos por

uaa Instalação nuclear qualquer. Assim, através de dados

meteorológico» da região da instalação, poder simular o

transporte destes radionuclídeos até sua deposição nas i-

mediações, para depois, levando em consideração um esque-

ma semelhante ao mostrado na figura 1, fazer um programa

coupleto de proteção ao meio ambiente circundante a uma

instalação nuclear. Além da facilidade que este acoplamen

to proporciona, a forma computacional teria condições de

processar estes vários dados com uma alta velocidade, per

mitindo um controle rápido e seguro de várias regiões cir

cundantes, através de amostragens, podendo-se assim, de-

terminar qualquer anomalia.

4.3.1 - Validade dos Resultados e o Caso Brasileiro

Para a aplicação direta do modelo, tanto para um

caso acadêmico, quanto para um caso real, seja no auxilio

de um programa de exposição ocupacional de trabalhadores

ou em casos de controle ambiental, deve-se ressaltar a fai

xa de validade deste modelo.

Além dos problemas jã mencionados em (4.3), no que

diz respeito a aperfeiçoamentos futuros no modelo, princi

r
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palmente voltados a um modelo compartimental de órgãos que

não estejam situados nos sistemas respiratório e gastro in

222

testinal, assim como, o caso do Rn no sistema respira-

tório, outros melhoramentos se fazem necessários. O pri-

meiro deles, está relacionado a um levantamento da dieta

alimentar para cada região de interesse do pais. Isto se

faz necessário, pois, alem da necessidade de* ao saber que

tipos d* alimentos são mais ingeridos, deve-se conhecer a

fr«qflincia com que são consumidos. Estes dados são de mui

ta importância para um controle ambiental mais rígido e,

para minimizar um pouco as distorções causadas pelos valo

res das constantes fisiológicas obtidas em países desen-

volvidos, como Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, on-

de as populações, efetivamente não tem o mesmo padrão ali

mencar do brasileiro que habita as regiões onde serão im-

plantadas instalações nucleares. Outro ponto importante é

que o homem, nas regiões desenvolvidas, consome em média

1100 cm de água durante um período de trabalho de 8 ho-

ras por dia, trabalhando por 5 dias por semana. Adicionan

do a isto, supos-se, no modelo de deposição pulmonar, que

a taxa média de respiração seria de 20 l/min. Este valor

poderá ser adotado para o caso brasileiro, porém, se o nú

mero de horas de trabalho variar, dever-se-á tomar sérias

precauções na utilização do modelo.

Além das taxas de admissão de ar e água pelo cor-

po, bons resultados poderiam ser mascarados com a utiliza

ção de constantes metabõlicas não adequadas. Por exemplo,
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nos dados coletados para o sistema gastro intestinal, a

maioria dos estudos foram feitos com comidas que apresen

tavam rápida ingestão. Para outros tipos de alimentos/ não

só o tempo de trânsito sofreria alterações, como, o fator

de absorção de comida vinda do intestino delgado para o

sangue poderia sofrer algumas mudanças.

Por esta razão, recomenda-se que se faça um levan

tamento completo e preciso não sõ da radioatividade ambien

te numa fase pré-operacional, como também, da dieta ali-

mentar, taxa de ingestão, um estudo metabôlico com pessoas

e trabalhadores das variam regiões, bem como, no desenvql

vimento de métodos experimentais mais precisos para a de-

terminação dos radionucHdeos mais comumente presentes em

alimentos e em fezes e urina, para que se atinja os propõ

sitos de um átimo controle ambiental e de exposição ocupa

cional de trabalhadores.

Para um controle ambiental, sugere-se ainda a de-

terminação de fatores dispersantes e transportadores de

aerosol, desde sua emanação de uma instalação, até seu car

regamento por ventos, possíveis depósitos em rios e lagos

próximos e em plantações adjacentes, absorção por irriga-

ção da terra até seu fim especifico ao consumidor, como

nos vários modelos que a Publicação 29 da ICRP propõe.



APÊNDICE A

CONCEITOS DE RADIOPROTEÇAO

A.l - Definições de Atividade, Dose Absorvida e Equivalen

te de Dose

Este apêndice visa proporcionar um melhor entendi-

mento dos conceitos do capitulo 3 deste trabalho.

Como se pode observar nas deduções das fórmulas re-

ferentes aos sistemas respiratório e gastro intestinal no

capítulo 3, assumiu-se atividades que obedecem a equações

de cinética de primeira ordem, isto é, a atividade A^(t)

num compartimento i qualquer, num tempo t, regida pela e-

quação

i-li-l " V A i ( t ) " Ar Ai ( t ) <126)

dt

onde X. ê a constante de remoção biológica da atividade

da seção (i) para a seção (i+1), definida por ?ii«ln2/Ti,

onde T, é a meia vida biológica, e A é a constante de de

caimento radioativo do radionuclldeo incorporado. Conside

rando-se um caao de deposição direta, como o que ocorre

no sistema respiratório, ter-se-á como nova equação de ba

lanço, a relação

d A. (t)
—i « -A-A. (t) - A A. ít) (127)
dt A X r X

167
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onde em t=0, A^ (t) = AQ, resolvendo a equação, obter-se-á

A±(t) = A o.e~
( A i + Ar)t (128)

que será a equação usada em quase todas as deduções do ca

pituIo 3-

Outro ponto importantíssimo a ser tratado neste a-

pêndice ê o desenvolvimento do calculo de doses aplicado

principalmente à dosimetria interna, desde as primeiras

formulações, até a usada atualmente.

Como se pode notar pelo capítulo 2, a principal fi-
4

losofia da ICRP na época do lançamento da Publicação 2 ,

estava voltada principalmente ã determinação das concentra

ções máximas permissíveis para cada radionuclídeo. Este

tipo de objetivo, fez com que todos os estudos se vincu-

lassem ã ta;ta de consumo diário de ar, para casos de ina-

lação e, de água, para casos de ingestão.

A maneira pela qual os danos biológicos eram avalia

dos era pela taxa de dose recebida em unidades de rem/se-

aana, fixando-se assim, à" partir das taxas de dose máximas

permissíveis para cada órgão, a concentração máxima per-

misslvel no ar ou na água conforme o caso.

0 cálculo de taxas de dose da Publicação 2 já leva

va em conta a radiosensitividade do tecido através do fa-

tor RBE e o poder de ionização da radiação em estudo no
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órgão ,

A intensificação dos estudos no sentido de uma me-

lhor determinação dos efeitos das radiações para a melho-

ria na determinação de limites de exposição, levou à ob-

tenção dos dois conceitos mais importantes usados em pro-

teção radiológica, que são os conceitos de dose absorvida

e equivalente de dose. Estes conceitos com suas respecti-

«. 12
yas novas unidades, passaram, a partir de 1977 , a ser
as novas normas internacionais de proteção radiológica.

Os danos por radiação dependem, não somente da quan-

tidade total de energia absorvida num volume considerado

de material, mas também na concentração desta energia. For

esta razão, a quantidade básica da proteção radiológica,

a dose ou dose absorvida, é expressa em termos da energia

absorvida por unidade de massa do material irradiado ou

tecido.

A dose absorvida ê a energia média da radiação, a-

plicada por unidade de massa num ponto de interesse

D * MB í l 2 9 )

A energia AW neste elemento de massa envolve somen-

te a energia realmente absorvida neste elemento, incluin-

do a energia das reações nucleares e transmutações das

partículas.
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Com respeito aos tecidos do corpo humano, a quantida

de importante é a dose média rio tecido, que ê definida pe-

la relação

n n
W,

D, Tecido
Tecido n

. Jj, Am.

(130)

""Tecido ""Tecido

onde D. é a dose absorvida e AW. é a energia da radiação

entregue ao elemento de massa Am. deste tecido. Somando-se

então, sobre todos os elementos de massa do tecido especi-

ficado a dose no tecido será a energia total dividida pela

massa total do tecido.

No Sistema Internacional, a unidade é Joule/Kg, embo

ra, um novo nome tenha sido atribuído para a unidade de do

se absorvida

1 Gray (Gy) = 1 Joule/Kg (J/Kg) (131)

Esta nova unidade veio substituir o rad, entre as re_

lacionadas por:

1 rad = 0,01 Gy = 0,01 J/Kg = 100 erg/g (132)

que continua ainda a ser usada por autores e escalas de a-

parelhos.

Observações de organismos humanos irradiados e expe-

riências com animais indicaram que a dose absorvida não ê

suficiente para descrever os efeitos biológicos de todos os

tipos de radiação. Outros fatores influenciavam, tais como:
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a duração da exposição, e o fator de qualidade da radia-

ção, expresso em termos da densidade de ionização linear

das partículas e, em casos de incorporação de radionucli-

deos, fatores de distribuição espacial da radiação no in-

terior dos tecidos ou órgãos também são importantes.

Assim, se deve levar em conta estes fatores modifi-

cantes para que se obtenha uma quantidade geral que possa

ser melhor correlacionada com a severidade ou probabilidja

de de efeitos deletérios da radiação no organismo humano.

Definiu-se então, o equivalente de dose, H, num pori

to de interesse no tecido (ou material equivalente ao te-

cido) pela relação:

H = D.Q.N (133)

onde D ê a dose absorvida e Q, o fator de qualidade da râ

diação no ponto de interesse e N é o produto de todos os

outros fatores modificantes (por exemplo, o fator de tem-

po, fator de distribuição, conforme sejam especificados).

No Sistema Internacional, a unidade de equivalente

de dose ê também J/Kg, pois, os fatores modificantes são

adimensionais. Todavia, para evitar confusão, um nome es-

pecial foi criado para designar a unidade de equivalente

de dose, o "Sievert", (Sv), proposto pela ICRU e ICRP:

1 Sievert (Sv) = 1 J/Kg (134)
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Esta unidade veio substituir a unidade "Rem" utili-

zada anteriormente, abreviatura de "Radiation Equivalent

Man"

1 rem = 0,01 Sv = 0,01 J/Kg (135)

O equivalente de dose é usado no caso onde ura órgão

especificado ou tecido, é exposto a vários tipos de radia

ção. Neste caso, o equivalente de dose total para este te

cido ê

H = í Hi = í Di-Qi-Ni ("o)

somado sobre todos os tipos i de radiação.

O fator de qualidade Q, mencionado na equação (136),

foi criado para considerar o efeito detrimental da distri

buição microscópica da energia absorvida, encontrando-se

na tabela 17.

TABELA 17: Fatores de qualidade atualmente utilizados em

função do tipo de radiação.

Tipo de radiação Fator de qualidade efetivo

X e Y 1

Elétrons e g 1

Neutrons térmicos 2,3

Neutrons rápidos 10

Protons 10

et 20

Ions pesados 20
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Esta tabela contêm a nova classificação. A princi-

pal mudança está no valor 20 para radiações a ao. invés de

10, como definido antigamente.

A.2 - Aplicação dos Conceitos de Radioproteçao ã Dosime-

tria Interna

Para o caso especial da dosimetria interna, a fórmu

Ia (136) necessita de acoplamentos com as atividades defji

nidas no começo deste apêndice através da equação (128) e

com o tipo de incorporação envolvida com o radionuclídeo.

Começando então, pelo processo de uma única incorpo

ração ou "single intake" e admitindo-se que se deseja cal̂

cular o equivalente de dose para um órgão que receba ati-

vidade pelo sangue tem-se que, apôs a incorporação de uma

atividade I, a quantidade que atingirá o órgão inicialmen

te será A(0) onde,

A(0) = f2'.fB.I (137)

onde

fB é a fração relativa da atividade de entrada I que

atinge o sangue, e

f2' ê a fração relativa de atividade no sangue que é

acumulada no tecido considerado.
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Sendo que, no caso de órgãos do sistema respirató-

rio, quando ocorrer inalação e no caso do estômago, quan-

do for ingestão, A(0) é a própria I.

Após então, o processo da passagem da atividade pa-

ra o órgão, ocorrem os processos de decaimento radioativo

e remoção biológica do radionuclídeo pelo órgão. Obtém-se

então, como fórmula geral, a equação (128), se o processo

ocorrer nos sistemas respiratório e/ou gastro intestinal,

ou, se o processo não ocorrer nestes sistemas o decaimen-

to total será regido por funções de retenção, que poderão

ser melhor entendidas no Apêndice B. Fica aqui apenas a

observação de que estas funções são necessárias quando não

se deve aproximar o decaimento total por uma única expo-

nencial simples, como usado em (128), sendo geralmente so

ma de diversas exponenciais ou funções de potência para a

melhor simulação do metabolismo.

Seja F(t) como uma designação genérica de decaimen-

tos, ou seja, se se estiver referindo ao sistema respira-

tório ou estômago

-(Ah + Xr)t
P(t) = I.e D r (138)

e se se estiver referindo a um órgão alimentado diretamen

te pelo sangue

F(t) = A(0).R(t) (139)

onde ft(t) ê a função de retenção e A(0) é dada por (137).
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Para a determinação do equivalente de dose H para

tecidos do corpo ã partir das atividades F(t), tem-se que

usar o conceito de dose média equivalente para o tecido,

ou seja,

E .(AF).Q.N
H = D.Q.N = -.Q.N = -S2 (140)

m m

Nesta equação, E significa a energia total absorvi-

da no tecido e m, sua massa total, que pode ser obtida con

sultando-se a referência 8.

A energia absorvida E é igual à energia total de ra

diação emitida E durante o decaimento do radionuclideo

no tecido, multiplicada pela fração AF (fração absorvida)

desta energia que é efetivamente absorvida neste tecido.

Há um extenso comentário sobre os AF de cada tipo de ra-

diação, variando com a energia e com o tecido nos cálcu-

los de dose ao longo do capítulo 3. Assim, a energia efe-

tiva absorvida node ser definida como

o ~ = I TI, Êam .Q_.(AF)T]N (141)
eff J=l enij J J

onde a somatória ê feita sobre todos os tipos de radiação

envolvidos no processo e E é a energia mediada para ca-

da tipo de radiação após se ter considerado as energias

de cada decaimento com as respectivas probabilidades, ou

S e j a ndj

Kl. E Prob
Eem - ̂ ^Wo ~ (142)
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para quando as probabilidades são dadas em porcentagem co

mo na referência 15, sendo nd o número de decaimentos p£i

ra um mesmo tipo de radiação J.

Segue-se então, que a quantidade

SEE = -£Ê£ (143)

que é chamada de "Energia Efetiva Especifica", dará o e-

quivalente ds dose no tecido considerado, por decaimento

neste tecido. Multiplicando-se SEE, pelo número N(T) de

decaimentos neste tecido durante o tempo T, obter-se-á o

equivalente de dose correspondente neste tecido durante

este tempo.

EeffH(T) = n(T).SEE = N(T) . - • (144)m

Como a atividade é representada por F(t) =dN(t)/dt,

a taxa de dose equivalente H(t) num tempo t é diretamente

proporcional S atividade neste tecico neste tempo, ou se-

ja/

H(t) = F(t) .SEE (145)

Por integração sobre o tempo T após a incorporação,

obter-se-á para o equivalente de dose acumulada, h(T), ne^

te tecido durante o tempo T, a equação geral

H(T) = /0
T H(t)dt = -S££ /o

T
 F(t)dt (146)
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onde F(t) pode ser dada, genericamente, por (138) ou(139),

conforme o caso. E sua integração é definida como tempo

•de residência.

Na figura 8, encontra-se esquematicamente a varia-

ção temporal de H(t) para um radionuclideo de meia vida

curta e outro de meia vida longa após uma incorporação (sin

gle intake) em t=0.

a
t
i
v
a
s

L
d
a
d
e
s
 
r
e
i

radionuclideo de meia vida curta

H(t)

/ / \ H(T) = Dose Acumulada até o

\/ \ ^ \ tempo T

T tempo t

radionuclideo de meia vida longa

H(t) ^

H(t) s^\

/<~^<y^^_^ (t) = Dose Acumulada até o

/ jS "~~-~~A tempo T

T Tempo t

Figura 8: Variação da Taxa de Equivalente de Dose H e do

Equivalente de Dose Acumulada H após uma única incorpora-

ção.
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A.3 - Conceito de Dose de Corpo Todo, H,,,,

12

A parte mais importante destes estudos foi a re-

formulação dos conceitos para limitação de doses, pois, os

conceitos anteriores definiam o limite de dose para somen
~ - - 4 3

te a irradiação de orgaos isolados ' ou tecidos do corpo

humano. Se vários órgãos fossem irradiados, somente a do-

se no órgão crítico seria considerada, negligenciando-se

os efeitos de radiações em outros órgãos irradiados. No

caso de irradiação uniforme de corpo todo, as gônadas e

a medula óssea eram usadas como órgãos críticos. Posterior̂
12mente, com novos estudos , passou-se a levar em conta tam

bem o risco de danos em outros tecidos, como o pulmão, os

seios e a tireóide.

12

Man recomendações n9 26 da ICRP de 1977, o siste-

ma de limitação de doses leva em consideração o dano to-

tal no indivíduo exposto, combinando detrimentos de todos

os efeitos em todos os tecidos irradiados. Assim, o con-

ceito de órgão critico foi substituido pelo conceito de

detrimento total devido ã radiação para o indivíduo.

Com respeito ã determinação de limites de dose, es-

12tudos mostraram que, o melhor modo de abordagem era a

divisão dos efeitos detrimentals em dois grupos:

1) Efeitos estocásticos, para os quais a probabili-

dade de incidência é considerada como função da dose, sem

um limiar. O detrimento de efeitos estocásticos ê avalia-

do principalmente pelo risco de mortalidade por efeitos
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cancerígenos e genéticos.

2) Efeitos não estocãsticos, onde a severidade do e_

feito aumenta com a dose, e para os quais uma dose limiar

pode existir. Como exemplo, tem-se a catarata das lentes

dos olhos, depleção celular na medula óssea causando defi

ciências hematologicas, danos nas células das gônadas le-

vando â perda de fertilidade e outros defeitos não cance-

rígenos em tecidos, provocados por radiação.

A figura 9 mostra esguematicamente as diferentes cur

vas de dose-resposta para estes dois grupos de efeitos.

Efeitos
Cancerogênicos

Severidade

Efeitos não
Cancerogênicos

(b)

Dose Dose

Figura 9: Curvas esquematipas de dose-resposta para (a)

feitos estocãsticos e (b) não estocãsticos da radiação.
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Como um dos objetivos da proteção radiolõgica é a

prevenção de efeitos detrimentals não estocãsticos, tem-se

que o limite de equivalente de dose, segundo as definições

deste apêndice, H .. ., para tecidos isolados deve es-

tar abaixo do limite detrimental para efeitos não estocãss

ticos neste tecido.

Vlimite <HT,limiar ( 1 4 7 )

O segundo objetivo ê a limitação de incidência de

probabilidade de efeitos estocãsticos para níveis conside_

rados aceitáveis.

No caso de uma irradiação uniforme de corpo todo,

pode-se somar as doses devidas â cada tecido, levando-se

em conta seus respectivos fatores de peso. Estes fatores

foram definidos â partir dos coeficientes de risco obti-

dos nos estudos com casos reais e levam em conta a radio-

sensitivicade do tecido a diferentes tipos de radiação.

Assim, pode-se levar em conta o detrimento total in

dividual devido ã efeitos estocãsticos de radiação, envoJL

vendo, efeitos somáticos e genéticos, obtidos pelo risco

total de tais efeitos em todos os órgãos irradiados ou te

- 12cidos do corpo. Definiu-se então , uma quantidade para o

equivalente de dose total para um indivíduo, que é" repre-

sentativo dos efeitos estocãsticos em todos os tecidos ex

postos. Esta quantidade é chamada de Equivalente de Dose
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Estocãstica Efetiva do indivíduo e ê definida por uma c _«

binação linear entre fatores de peso e os equivalentes de

doses efetivas no corpo humano. Esta quantidade é também

denominada de Equivalente de Dose Efetiva de Corpo Intei-

ro

H = E,w H (148)

onde HT são os equivalentes de dose definidos pela equa-

ção (136) deste apêndice.

Os fatores de peso w^, assim como os coeficientes de

risco estão listados na tabela 18.

TABELA 18: Valores nominais dos coeficientes de risco pa-

ra danos estocasticos fatais e fatores de peso '_ deriva-

dos para vários tecidos.

Tecido irradiado coeficientes de risco
fTd0"4£

Gônadas

Seios

Medula óssea vermelha

Pulmões

Superfícies dos ossos

Tireõide

Resto do corpo

Somatório

5v ou 10 rem )

40

25

20

20

5

5

50

165

Fatores de peso

*T

0,25

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,30

1
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Como a limitação de dose deve se prender principajL

mente aos casos onde não haja irradiação uniforme do cor-

po todo. Nestes casos,

Heff ZTWT HT < HWB,limite (149)

onde H é o limite para o equivalente de dose para irra-

diação uniforme do corpo todo.

Para um tecido particular, este limite ficaria,

H,T,limite
_ HWB,limite

(150)

A.4 - Avaliação do Risco de Radiação

Cada órgão de um organismo vivo ê composto de teci-

dos, que são formados de células de vários tipos. Tem-se

que distinguir especialmente as células de alguns órgãos

como, os testículos e os ovãrios, que portam a informação

genética do organismo e propagam as características gené-

ticas para as gerações subsequentes. Efeitos maléficos por

radiação nas células das gônadas podem causar defeitos ge_

néticos nos descendentes do organismo irradiado.

Por outro lado, efeitos maléficos nas células de ou

tros órgãos e tecidos causam detrimentos ã saúde do pró-

prio organismo irradiado. Efeitos somáticos agudos podem
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ocorrer após um curto período de exposição a altas doses

e também após uma exposição crônica com doses baixas. E-

feitos severos de radiação, como o câncer, podem se mani-

festar após um longo período de latência.

12Pode-se então, definir efeitos somáticos como a-

queles que se manifestam no próprio indivíduo exposto, e

12

efeitos genéticos , como aqueles que afetam seus descen-

dentes, sendo também chamados de efeitos hereditários.

Todos os efeitos biológicos induzidos por radiação

são uma conseqüência dos eventos físicos primários de io-

nização e excitação que ocorrem nos átomos e moléculas cons

tituintes das células dos órgãos e tecidos do corpo.

Pode-se esperar que, com a observação das ações di-

retas e indiretas da radiação em células, não há um limiar

para a dose abaixo do qual não haja efeitos permanentes

remanescentes de radiações. Esta conclusão preliminar ê

confirmada por estudos experimentais da relação entre do-

19se e efeitos celulares

Na maioria das experiências, a fração de células so-

breviventes numa grande população de células irradiadas po

de ser determinada por causa da morte celular ser um re-

sultado final da ação da radiação nas células.
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Para baixas doses, e radiação com alto LET (Linear

Energy Transfer), como partícula a e neutrons, a relação

pode ser aproximada por uma simples reta, isto é, a dose

absorvida D e a probabilidade de morte da célula, R, es-

tão relacionadas por:

R = a.D (para LET alto) (151)

De conhecimentos vindos de pesquisas radiolõgicas ,

constatou-se que, em geral, um tecido ê mais radiosensível

quanto mais indiferenciadas são suas células e se estas

tem uma alta taxa de proliferação. Então, os tecidos mais

sensíveis para efeitos agudos são os sistemas hematopoiê-

ticos da medula óssea e do sistema gastro intestinal. Es-

tes dois tecidos são também os principais responsáveis pa

ra a chamada sindrome de radiação agudí; após irradiação de

corpo todo.

Além disto, existem efeitos maléficos retardados de_

vido ã radiação, como a leucemia, originada por uma expo-

sição da medula óssea vermelha e por tumores sólidos indu

zidos em órgãos ou tecidos do corpo humano irradiados, por

exemplo, o câncer pulmonar e o sarcoma ósseo. Estes efei-

tos são denominados de efeitos cancerígenos.

A probabilidade de incidência ou manifestação de

câncer num indivíduo aumenta com a dose. A severidade do

efeito final, se ocorrer, e independente da dose. Entre a

exposição pela radiação e a manifestação do efeito cance-
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rígeno há um intervalo de tempo que pode variar entre vá-

rios anos até décadas. Durante este período de latência

12nao ocorre nenhum detrimento observável a saúde

20 21Usando-se ' dados de sobreviventes de explosões

nucleares em Hiroshima e Nagasaki, de pacientes que rece-

beram doses relativamente altas por tratamento médico por

radiação, de grupos de mineradores de urânio e > pintores

de ponteiro de relógio que usavam material com Ra , mos_

trou-se que, embora a hipótese linear superestimasse efe.i

tos devidos ã radiações de LET baixo, era a melhor propo-

sição para uma formulação de uma teoria prática de de pro

teção radiolõgica. Esta foi também a hipótese adotada nes

te trabalho.

12 < ~

A ICRP enfatizou que, para níveis de radiação co-

locadas como limites, o detrimento é principalmente causa

do pelo risco total de danos. Assim, os fatores de peso

w T são derivados de danos humanos observados sobre o ris-

co de mortalidade por efeitos cancerígenos e do coeficien

te de risco estimado para efeitos genéticos fatais.

Pela tabela 18 tem-se que o coeficiente de risco to

-4 -1tal f.TD e igual a 165 x 10 Sv Assim, o coeficiente

- - —4 —1de risco para morte por efeitos somáticos sera 125x10 Sv

e o de aparecimento de efeitos genéticos ou hereditários

-4 -1sera 40 x10 Sv , que e o correspondente para as gonadas.
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No programa de computador, ICRP 26, listado no Ane-

xo, os riscos somáticos, genéticos e total são calculados

usando-se os coeficientes dados anteriormente, e, para o

cálculo da dose H , os fatores w também são usados. No

fator correspondente ao resto do corpo foi usado para o

sistema gastro intestinal w^ = 0,06 para cada órgão deste

~ 12 14sistema, segundo as recomendações da ICRP '

Finalmente, utilizando uma relação linear

risco e dose de corpo inteiro, HWB» tem-se:

12

Risco total = 165xlO~4xH
WB

-4Risco somático = 125 x10 x HWB

- 4
R i s c o g e n é t i c o = 4 0 x 1 0 x H

WB

,12

entre

(152)

(153)

(154)

ãm unidades, segundo a ICRP , de (casos/milhão de pes-

soas). Os limites para HrT_ estão na tabela 19.

TABELA 19: Limites anuais de equivalente de dose propos-

tos pela ICRP.

Limites para trabalhadores

num ano de atividade

HW B(Sv)

0,05

Limites para membros do

público num ano de atividade 0,005

™ (qualquer tecido)
(Sv)

0,5

0,05
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A.5 - O Processo de Várias Incorporações

Seguindo os conceitos colocados no capítulo 2, jun-

~ 11
tamente com as recomendações propostas pela Publicação 10A ,

desenvolver-se-ã agora, um método de abordagem do cálculo

de equações dosimétricas quando a entrada dos radionuclí-

deos no corpo ocorrer pelo processo de várias incorpora-

ções {several intakes).

A figura 10 relaciona escalas de tempo envolvendo o

conteúdo de radionuclídeos no corpo e a dose devida a in-

corporações repetidas. Este tipo de divisão ê explicado

na Publicação 10A assumindo-se uma escala de tempo fixa

e que determina no fim da aplicação ocupacional, isto é,

o período de latência de 50 anos, escolhido arbitrariamen

te pela ICRP, para os estudos de efeitos deletérios da ra

diação. A segunda escala, tem três pontos móveis indica-

dos pelas três variáveis usadas nas equações.

Por definição, Ç varia de 0 a T e Ç<t, a retenção

no tempo t, pode ser obtida em qualquer tempo de 0 a 50

anos; v>t. Em trabalhos de proteção radiolõgica, é fre-

qüentemente requerido a estimativa da "Dose Acumulada" pa

ra os 50 anos que seguem o começo da incorporação, para

isto, v será integrada entre 0 e 18000 dias. De acordo, en

tão, com a"definição de I(£), a quantidade de um elemento

de incorporação no tempo Ç é I(Ç)dÇ. A quantidade deste e

lemento, que permanece no tempo t, após uma retenção por
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t-Ç dias, é

I(Ç)dÇ.rs(t-C) (155)

onde r (t) é a função de retenção dada no Apêndice B.

A equação (155) representa a atividade total do ra-

dionuclídeo, considerando-se, ao mesmo tempo, novas ali-

mentações que possam ocorrer, e, todos os decaimentos.

Admitindo-se então, como se pode ver no capítulo 3,

que a retenção do elemento de incorporação é independente

de todos os outros, o conteúdo ou a atividade no tempo t

é

q(t) = fi I(Ç)r(t-Ç)dÇ (156)

ou colocando t-Ç =u

q(t) = SQ I(t-u)rs(u)du (157)

A taxa de variação de q(t), ou seja q1(t), será a

resultante das taxas de fluxo entrando e saindo do compar

timento, ou seja

q' (t) = d j ^ t ) = Kt) - kq(t) - Xq(t) (158)
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incorporação conteúdo exposição

tempos
móveis -i-i
tempos
fixos começo da

incorpor.
T
fim da
incorpor.

18000 dias
fim da
aplicação
ocupacional

Figura 10: Escalas de tempo de retenção e exposição para

incorporações regulares.

que, como em (126) representa a variação total em função

das alimentações e dos decaimentos biológico e radioativa

i

A exposição resultante, será o tempo de residência,

ou seja

Qív) = AV q(t)dt (159)

Substituindo então, (156) em (159), encontra-se

Q(v) I(Ç)rs(t-Ç)dÇ]dt (160)

que, pode ser integrado colocando-se u=t-Ç e separando-se

as integrais

Qív) lU)t/0
V~Cr s(u)du]dÇ

(161)

A grande utilidade do desenvolvimento acima está no

£atô de Que, na prática, não é raro que um trabalhador re
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ceba exposições repetidas pelo mesmo radionuclídeo duran-

te um período de controle, por exemplo, um quarto de ano.

Se estas incorporações estiverem separadas por três ou

quatro meias vidas efetivas, isto é, se guando a incorpo-

ração seguinte ocorrer quando a anterior já estiver decaií

da, pode-se tratar cada uma como únicas incorporações(sin

gle intake), avaliando-se os efeitos através da fórmula

(146), com seus respectivos F (t), adicionando-se, em se-

guida, estas exposições individuais para a obtenção do e-

feito total. Porém, experiências industriais, mostraram

que em trabalhos com a maioria dos materiais radioativos

ocorreram contaminações onde sucessivos eventos de incor-

poração se c.glutinam a ponto de causar uma superposição

de efeitos. Nesta situação, não se pode tratar cada even-

to separadamente, havendo a necessidade do uso da equação

(161) para a determinação do tempo de residência total.

11Segundo a Publicação 10A , uma das mais compreensi^

vas apresentações das fórmulas para retenção e excreção de

radionuclídeos resultante de uma incorporação crônica (chronic

uptake) por um período limitado de T dias foi dada por

Müller et ai. 0 modelo adotado por eles era uma incorpora

ção total de A yCi distribuida em T dias, isto é, uma mé-

dia de A/T pCi por dia. Esta afirmação ê válida, princi-

palmente se se pensar gue as incorporações não são tão as_

simetricamente distribuidas em tamanho e tempo, podendo

ser consideradas iguais, bastando apenas, que se conheça

A, T e a função de retenção do contaminante radioativo pa
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ra o cálculo do conteúdo no corpo, excreção e tempo de re

sidência.

Aplicando-se então, a equação (156) para este caso,

tem-se

q(t) = | f* rs(t-Ç)dÇ=| f* rs(u)du para 0 < t < T

(162)

q( t ) = | /0
T r s ( t - Ç ) d = | /t

fc_T r g (u)du para t > T

(163)

q(T) = | /0
T r g (u )du para t = T (164)

O cálculo do tempo de resistência em v dias resul-

tante deste tipo de contaminação pode ser calculado pela

aplicação da equação (161), dando

Q(v) = = /_ [ jj7~ r_ (u)du}dÇ onde T<v

l l v f0 V u ) d u ~ <v-T) /̂ "T rs(u)du-^Tu.rs(u)du]

(165)

11

Segundo a Publicação 10A , duas simplificações po-

dem ser feitas: (i) Para radionuclídeos tendo uma reten-

ção descrita pela fórmula K.e"a* , praticamente toda a do

se acumulada (dose commitment) devida â incorporação to-

tal é recebida durante os T dias de incorporação se a.T>l(X

(ii) Na maioria.das aplicações em proteção radiolõgica,
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se está interessado na dose total recebida por um traba-

lhador durante toda sua vida útil em trabalho e a equação

(165) ê desnecessariamente complicada. Levando-se em con-

ta que t-T ê longo o suficiente para englobar a maior par

te da dose acumulada devida a todas as incorporações indî

viduais durante o tempo T, a dose integrada em 50 anos de

vida a uma série de incorporações pode ser estimada sim-

plesmente pela integração da retenção A.r (t) num período

de 50 anos. Esta aproximação ê de extrema importância, pois

permite, o uso de todas as equações deduzidas para uma tu-

nica incorporação para estimar também o caso de incorpora

ção crônica ou de várias incorporações.

Alternativamente, a Publicação 10A mostra ur> ou-

tro método proposto por Mays sugerido como uma simplifica

ção, postulando-se uma única incorporação de magnitude A
n

no dia T/2. A Publicação 10A mostra também que esta a-

proximação ê bastante razoável para o cálculo de q{t) e

q'(t) para o período indo de T â t e de Q(t) para a dose

acumulada, principalmente no que diz respeito a funções de

retenção de tipo exponencial. A grande utilidade deste mo

delo ê a estimativa do total A incorporado muito mais fa-

cilmente para padrões de exposição durante o tempo T to-

talmente desconhecidos, sendo, em certos casos, até mais

realista do que a proposição conservativa de que a incor-

poração começou a acontecer imediatamente após a amostra-

gem anterior.



193

Estas amostragens, assim como, o tempo T, se refe-

rem ao controle periódico de trabalhadores através das in

vestigações de ocorrência de contaminação, utilizando-se

principalmente os exames de fezes e/ou urina, sendo o tem

po T, o tempo decorrido entre a amostragem anterior, onde

não se encontrou vestígios de contaminação e a posterior,

onde se possa ter encontrado tais indíceos.
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APÊNDICE B

FUNÇÕES DE RETENÇÃO

Quando ocorre um processo de contaminação interna

no organismo humano. Com um radionuclídeo emissor de ra-

diação Y penetrante, a quantidade de radionuclideos no

corpo todo poderia ser medida diretamente por monitoração

externa por um período de tempo. A integral temporal da

exposição ou o tempo de residência, tal qual definido no

Apêndice A, poderia ser obtido fazendo-se umas poucas me-

didas da quantidade, colocando um gráfico em função do tem

po e medindo-se a área sob a curva.

Na prática, o radionuclídeo ê freqüentemente dete-

tado na excreta, usualmente urina, e, a quantidade excre-

tada por dia ê medida num número de dias sobre um perío-

do de tempo. Este procedimento, permite a avaliação da

quantidade retida no corpo, seu devido decaimento, e, por

conseguinte, a sua potencialidade de realizar danos biolõ

gicos nos tecidos por um longo período de tempo. Esta quan

tidade, por questões de conveniência, foi normalizada e

chamada de função de retenção. Seu principal propósito ê,

ã partir de funções matemáticas padrões, simular a melhor

forma de retenção de uma quantidade de radionuclideos pe-

Io organismo.

Lembrando então, a importante unificação do forma-

194
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lismo de cálculos para única incorporação e várias in-

corporações mostrada no Apêndice A, escrever-se-ã a equa-

ção de balanço de quantidades de um modo análogo ã equa

ção (127).

Após então, uma única incorporação do q pCi de ra-

cionuclídeo, o conteúdo no corpo q(t), num tempo t dimi-

nui com o tempo de acordo com a equação

dt
= - E(t) - Aa(t)

r
(166)

onde E(t) = quantidade excretada por unidade de tempo no

tempo t e A = constante de decaimento radioativo.

O decréscimo fracional, será

dt dt
- ArR(t) (167)

onde R(t) e a fração do conteúdo inicial do corpo que pe£

manece no tempo t, ou a função de retenção e í(t) é a fra

ção do conteúdo inicial do corpo excretado por unidade de

tempo, no tempo t.

A integração de (166) fornece

q(t) = exp(-Art) [qQ - /o
fc exp(XrT).E(T)dT] (168)

onde exp(ArT) E(T) é a quantidade de radionuclídeo excre-

tada por unidade de tempo no tempo T com o respectivo de-

caimento radioativo incluído
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A integração de (16 7) fornece

R(t) = exp(-Art) [1 -S^ exp(ÀrT)Y(t)dT] (169)

Foi encontrado na prática que, quando quantidades de

radionuclideos excretados por ura indivíduo contaminado são

medidas seqüencialmente, corrigidas para um decaimento ra-

dioativo durante um intervalo entre o tempo de contamina-

ção e o tempo de excreção e apresentados graficamente,dois

tipos de relações matemáticas eram mais evidentes.

A primeira delas apareceu quando um grafico de log

[E(t).exp(A t)] contra o tempo poderia ser traçado por

uma única linha reta ou numa seqüência de segmentos de re-

ta interligados. A equação geral desta observação ê

E(t)exp(Art) = 2 ki.exp(-3it) , ou

E(t) = exp(-Art) .Ski.exp(-3it)

(170)

(171)

onde k. é o antilog da interceptação no eixo vertical para

cada segmento de reta, e, por conveniência k. = qQK.B.. De

(171) tem-se, então

Y(t) = exp(-Art) 2 K -8it) (172)

onde XK = 1 , se *.odo o radionuclldeo é excretado exponen

cialmente ••

A segunda delas é quando o gráfico log [ E(t).exp(At)]
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contra log tempo apresentava uma linha reta muitas vezes

distante do tempo de contaminação. Dando como equação,

E(t).exp(Art) = n.a.t"
(n+1) (173)

ou, por conveniência

E(t) = exp(-Art).n.a.(t+x)~
<n+1) (174)

fazendo-se a=q C, t é o tempo desde a contaminação, x é

uma constante na faixa de 0,01 ã 10 e n, um número positi-

vo e menor que 1. De (174), tem-se

(t) = exp(-Art).n.C.(t+x)"
(n+1) (175)

Substituindo-se (172) por Y(t) em (169) e como usual.

mente £K =1, tem-se
i i

R(t) = exp(-A t) SK .exp(-£ t)
i i i

E, substituindo-se (175) em (169) e COTÍO usualmente

C.x =1, tem-se

R(t) = exp(-Art).C.(t+x) . (177)

As importantes equações (176) e (177) descrevem, na

maioria dos casos, como os radionuclídeos são retidos.

Alguns radionuclídeos, tal como, o Sr , apresentam

excreções exponenciais no inicio da contagem dos tempos e

ao final apresenta-se sob modo de função de potência. En-
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tão, para estes casos, usando-se os mesmos processos pa-

ra as derivações de (176) e (177), pode-se mostrar que

R(t) = exp(-Xrt) [K.exp(-eit) + (l-K) (t+x)"
nl (178)

Pode-se, então resumir as conclusões tiradas até a

equação (178), dizendo-se que, genericamente, as equações

de retenção podem ser:

a) uma exponencial, onde

R(t) = exp(-À t) SK..exp(-3t) (179)
r i i i

isto é, R(t) = exp(-Art)[ K1exp(-31t)+K2exp(-32t) +

+ ...] (180)

onde na maioria dos casos K.+K2+K,+...=1

b) uma função de potência, com as divisões

R(t) = exp(-Xrt)C(t+x)"
n (181)

no começo, onde C ê a fração retida quando t+x =1 e

R(t)=exp(-A t)Ct"n no final dos tempos, quando

t»x (182)

c) uma função exponencial e uma função de potência ,

resultando em

R(t) = exp(-Xrt) iK.exp(-et) + C.t"
n] (183)

onde t » x .
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Onde x foi omitido, pois, o início da retenção ê

descrito pelo termo exponencial e K+A-l na maioria dos ca

sos.

Os valores de K., S- ou C e n podem ser determina-

dos por um gráfico da taxa de excreção contra o tempo. As

3 11publicações 10 e 10A contém um bom número de funções de

retenção tabeladas para vários radionuclideos.

Usualmente, o total de radionucli deos excretado dia_

riamente não é medido, mas somente a quantidade excretada

por uma rota, mais comumente, urina ou fezes. Quando as

frações da excreção total diária presentes na urina, fe-

zes, respiração, etc. (F fF-,F. , etc), conforme publica-

3 11çoes 10 e 10A , permanecem relativamente constantes ,

seus valores podem ser usados para calcular E(T) através

de uma medida da quantidade excretada por unidade de tem-

po por uma dessas vias. Estes valores de F , F_, F, estão

listados nas duas referências citadas.

Como se pode observar, através de uma análise do A-

pêndice A, o que freqüentemente se procura é a integração

da função de retenção para fins de obtenção do tempo de

residência e por conseguinte a determinação da dose de

radiação. Por esta razão, passar-se-ã ao desenvolvimento

para a obtenção da integral temporal da retenção fracio-

nal do radionuclldeo no corpo, sobre um intervalo t-^ â t~

dias, que ê proporcional â dose de radiação recebida, sen
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do obtida através da integração com respeito ao tempo das

equações (179), (181), (182) e (183).

Da equação (179), tem-se

Jt, R(t)dt=r2exp(-A r)S. K. .exp (-(3. t)dt =

exp{-(X +3 )t }-exp{- (A +(3.)t }
= E K. —i—i £—i—— (184)

1 1

Da equação (181), tem-se

RCt)dt = /.fc2 exp(-À t)C(t+x)~ndt (185)

Se o decaimento radioativo puder ser negligenciado

£j 2 R(t)dt=/t
fc2

(186)

Se t ê grande comparado com x, x pode ser ignorado,

isto ê, t.. e t» » x e (186) se torna
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t 9 , -
R(t)dt = — (t , n - t , ) (187)

L 1-n z x

f t9 - A t _
J e .C(t+x) ndtA integral J e .C(t+x) ndt (188)

pode ser t i r ada pela função

- t_ - A t Ax t , -X_(t+x)
J . ^ e r C(t+x)"ndt=C.e AnJ. e r [A (t+x) J "ndt =

A x An A
r(

fc2+X)

= C e r - j £ - / , . + v i e"v.v"ndv (189)
Ar A

r
( t i + X )

A resolução de (189) pode ser feita por diferentes mé-

todos dependendo dos valores numéricos de t-, e t2

(a) Se t,=0 e t 0 » —r— , pode-se usar as tabelas de fun
r

ção gama completas para X .t_>10.

A função F de p pode ser definida como

pdx (190)= * 0 e'^dx

que pode também ser escrita como:

T(n) = f ~ e'V^-ax (191)

onde n=p+l.

A integração por partes leva a propriedade

Rn+l; = n l~(n) (192)
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e, F (n) = °°, quando n < 0

(b) Se X r t 2 < 1 0 ou t1 £ 0, a integral de (189) ê ob-

tida por meios de função gama incompleta, que ê definida

por:

f~v(l+p) =
 f
Q
V e " vv pdv (193)

Assim, a integral fica

tp - A t Ax t 9 -A (t+x)
e r C(t+x)~ndt = C.e . A n j . e r (A (t+x))" dt

L TL r

(194)

fazendo v = A (t+x)

dv = Ardt, tem-se (195)

A r X -(1-n) ^ r ( t 2
+ x ) -v -n=Ce r .A U n)/ r 2 e vv ndv

r Ar(t1+x)

=Ce r A r "
( 1 " n ) i r v (1-n) - T v (1-n)] (196)

onde v 2 = Ar(t2+x) e

A resolução numérica para os dois tipos de resolução

de (189) se encontra no capítulo 3.



APÊNDICE C

METABOLISMO DOS SISTEMAS RESPIRATÓRIO E GASTRO INTESTINAL

O objetivo deste apêndice é um aprofundamento do co

nhecimento dos metabolismos dos sistemas renpiratõrio e

gastro intestinal para que se possa entender a nova divi-

são compartimental, e também, como apareceram as novas cons_

tantes fisiológicas destes sistemas. E uma compilação ex-

traída de referências especializadas neste assunto.

C l - Metabolismo Do Sistema Respiratório

Segundo a divisão proposta no capítulo 3, tem-se:

C.l.l - Propriedades Físicas dos Aerosóis

De acordo com a referência 10, um aerosol é um

sistema de partículas líquidas ou sólidas dispersas no ar.

A forma das partículas ê, muitas vezes, bastante irregular.

Um aerosol radioativo pode ser um aerosol de matéria parti^

culada, no qual houve instalação de material radioativo,ou

um aerosol composto de partículas radioativas.

Â estabilidade dinâmica de um aerosol depende par

ticttíáfihèntè dê €Jrês fatores, que são: a deposição gravi-

203
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tacional, o movimento browniano (difusão) e a agregação

das partículas. Sendo também importantes, mas em segundo

plano, o impacto inercial e a precipitação térmica.

A deposição inicial depende da velocidade de de-

posição do aerosol, que varia em função do empuxo e da re-

sistência do ar, que agem no corpo para cima, enquanto a

gravidade, logicamente, para baixo. Assim, inicialmente o

aerosol desce acelerado pelo efeito da gravidade; conforme

sua velocidade aumenta, aumenta também a resitência do ar

com o quadrado de sua velocidade. Quando, então, a força

gravitacional ss iguala com a soma das forças de empuxo e

de resistência do ar, atinge-se uma velocidade; constante ,

chamada de velocidade de deposição.

Para partículas esféricas de densidade não unitá

ria, a velocidade de deposição ê proporcional ã raiz qua-

drada da densidade da partícula, multiplicada por seu diãme

tro ao quadrado . Mas, como partículas em suspensão num

aerosol radioativo, geralmente não são esféricas, a veloci

dade de deposição ê calculada em termos do "diâmetro aero-

dinâmico equivalente", isto é, o diâmetro de uma esfera com

a densidade unitária, tendo a mesma velocidade de deposi-

ção que a partícula de forma assimétrica em questão.

Medidas diretas de tamanhos de partículas, com

fôrma irregular, e medidas de partículas esféricas, tendo

a mesma densidade e mesma velocidade de deposição, mostram
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que o diâmetro de partículas com formas irregulares é 1,33

a 1,67 vezes o diâmetro das esferas

Assim, esta relação permitiu o estudo da deposi-

ção de partículas de formas irregulares, quando suspensas

no ar.

O movimento browniano ocorre, quando as partícu-

las, que compõem o aerosol são bombardeadas por moléculas

de gás. Pelo fato das massas das partículas serem pequenas,

este bombardeamento causará um movimento aleatório, que é

chamado movimento browniano.

Sabendo-se que, o movimento browniano aumenta e

a velocidade de deposição diminui com a diminuição do tama

nho da partícula, ê evidente que num efeito soma destas duas

forças, haverá a produção de um mínimo do movimento resul-

tante. Medidas foram realizadas e, notou-se que o movi-

mento browniano torna-se significante em comparação ao mo-

vimento gravitacional para partículas menores que 1 \im de

diâmetro. Para partículas de diâmetro menor que 0,1 ym, o

movimento da partícula é quase que totalmente determinado

pelo movimento browniano. Em geral, partículas variando de

0,1 ã 1 pm são de interesse prático.

Partículas aerosõis, sejam sólidas ou gotículas

de fluido, quando pequenas, exibem violento movimento brow

niano. O resultado é que partículas sólidas colidem e po-
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dem aderir uma ã outra devido a forças moleculares, sendo

que gotícuias de líquido coalescem.

Como um resultado desta agregação, as partículas

maiores formadas tendem a se depositar, sendo assim, remo-

vidas do aerosol. Em adição, as partículas tendem a aderir

nas paredes e superfícies do compartimento em que estão ,

conforme colidem.

0 impacto inercial age em partículas em suspen-

são, quando estas se encontram num fluxo de ar e encontram

uma superfície ou obstrução ao fluxo. Isto ê devido â re-

sistência inercial da partícula para trocar sua direção de

movimento. Este efeito ocorre quando o ar entra e sai do

sistema respiratório, o impacto inercial produziria deposi^

ção das partículas onde houvesse uma mudança na direção do

fluxo de ar, no nariz, ou na árvore bronquial. Desde que,

a velocidade do ar decresce, conforme se vai mais ao fun-

do no sistema respiratório, o impacto inercial se torna ca

da vez menor. Desta forma, o impacto age nas passagens res_

piratórias mais elevadas, e ê mais efetivo em partículas

não muito grandes.

A precipitação térmica ocorre quando aerosõis en

contram um gradiente de temperatura, neste caso, uma força

resultante aparece e leva a uma deposição de partículas nu

ma superfície fria.
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C.1.2 - Divisão do Sistema Respiratório em Compartimentos

~ 4Pela tabela 10 da Publicaçao2 , ou Tabela 3 deste

trabalho, para a deposição de poeira no sistema respirató-

rio, ocorre um acúmulo de 75 por cento da massa de poeira

respirada. Destes 75 por cento, dois terços (50 por cento

do inspirado) ê depositado nas "passagens respiratórias su-

periores" e, um terço (25 por cento do inspirado) é classi-

ficado como depositado" nos pulmões (passagens respirató-

rias inferiores)". Esta classificação de deposição de poei-

ra ê complicada pelos conceitos vagos e ambíguos de compar-

tiraentos.

Outro ponto mal explicado, ê a listagem, na Tabe-

la 2, da área superficial "dos pulmões" e, separadamente, a

área superficial das "passagens respiratórias superiores ,

traqueia e brônquios". Embora haja bases em medidas e alu-

sões feitas a modelos de deposição e liberação, é sabido que

as "passagens superiores" estendem-se até os bronquíolos e

as "inferiores" são sinônimos de áreas parenquimatosas dos

pulmões. A literatura que trata de deposição cie poeira e re

tenção é também confusa no uso desta terminologia. Assim ,

como primeiro requerimento, necessita-se de uma definição

clara dos compartimentos do sistema respiratório, que ser-

visse para o propósito de diferenciação entre os processos

de deposição e liberação de poeira.

Sob o ponto de vista anatômico, ê conveniente di-
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vidir o sistema respiratório em duas partes: o sistema res-

piratório superior extendendo-se das narinas atê as cordas

vocais e/ a passagem respiratória inferior, das cordas vo-

cais até os sacos de ar pulmonares, isto é, consistindo da

árvore traqueobronquial e os pulmões, mas, para a descrição

de deposição e retenção de radioatividade inalada, é conve-

niente dividir o sistema respiratório em três seções: naseo

faringeal, traqueobronquial e pulmonar.

A região naseofaringeal (NF) começa com as nari-

nas anteriores e se extende para trás e para baixo atê o nl̂

vel da laringe. As passagens nasais fazem variar a quanti-

dade de ar que passa por elas devido ã uma variedade de cau

sas. Exposição do corpo ao calor causa um fechamento, en-

quanto que, um resfriamento da pele abre a passagem.

A região traqueobronquial (TB), que é o próximo

compartimento, consiste da traqueia e árvore bronquial, in-

cluindo os bronquiolos terminais.

A traqueia se divide, na sua parte inferior, em

dois brônquios principais. Estas, por sua vez, subdividem-

se em muitas ramificações. Enquanto cada ramo se torna cada

vez menor, a área total da seção transversal dos brônquios

é maior que a do anterior. As ramificações do tubo condutor

de ar são chamadas bronquiolos. Os bronquiolos se dividem

em bronquiolos secundários, cada um destes entra num lóbulo

secundário, dentro do qual há ramificações para os bronquio

los terminais.
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A região pulmonar (P), consiste de várias estru

turas próximas aos bronqulolos respiratórios, dutos alveo

lares, atria, alvéolos e sacos alveolares. Os nomes exa-

~ 22 23
tos e as descrições variam de autor para autor ' , mas,

em todo caso, a região pode ser adotada como a área fun-

. cional (espaço de troca) dos pulmões. Sua superfície con-

.̂siste de, epitélio úmido, nao ciliado, sem nenhum dos ele

.mentos secrecionais encontrados na árvore traqueobronquial.

Os compartimentos TB e P, juntos, constituem o que foi cha

mado de sistema respiratório inferior, mas, este termo não

serve para nenhum propósito útil nos modelos propostos.

Ysr-se-á agora, brevemente, como as proprieda-

des físicas definidas anteriormente agem nos compartimen-

tos no sentido de deposição de partículas.

É importante notar que, o movimento subsequente

e transferência de muitos radionuclídeos, seguindo a depo

sição, depende desta ter ocorrido na parte pulmonar ou na

região naseofaringeal ou árvore traqueobronquial. Assim,

o fator determinante ê o lugar da deposição, e não, a de-

posição total no sistema respiratório. Os dados experimen

9 10tais ' foram derivados de aerosóis monodispersos, que

não são usualmente encontrados na prática.

A deposição gravitacional ê significante quando

a partícula é maior que 0,5\im, onde o fluxo de' ar é len-

to, e onde tempos de trânsito mais longos existem. Assim,

esta força ê mais significante no sistema respiratório iii
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ferior. Para partículas menores que 0,1pm, todavia, o mo-

vimento browniano ê o fator principal agente na deposição.

Isto, porque, um forte movimento deste tipo em partículas

muito pequenas, pode eliminã-las do fluxo de ar que alcari

ça a região pulmonar.

Outros fatores podem causar efeito padrão de de_

posição nos pulmões. A umidade das passagens de ar pode

causar condensações nas partículas, mudando então, seus ta

manhos e, em decorrência, seus comportamentos físicos.

Partículas maiores que 30)jm, raramente tem ^

- 9 10so ao sistema respiratório ' . Para propósitos práticos,

partículas de lOym são as maiores que podem entrar no sijs

9 10tema respiratório '

Ainda com respeito â relação deposição-tamanho da

partícula, pode-se adicionar as seguintes observações quan

to ao padrão de deposição de partículas no sistema respi-

ratório.

A deposição total aumenta com o tamanho aerodi-

nâmico da partícula. De um valor mínimo 25% para tamanhos

de aproximadamente 0,3ym até 100% para partículas maiores

que 5ym . Partículas com densidades e formas diferentes

seguem a mesma relação deposição/tamanho quando o tamanho

for expresso em termos de diâmetro equivalente de esferas

unitárias.
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A deposição total também aumenta conforme o ta-

manho da partícula diminui abaixo de um valor 0,3ym devi-

do ao aumento na magnitude da força de deposição por movi

mento browniano

Além das propriedades físicas de aerosóis, deve

se levar em conta outros parâmetros, tais como, taxas de

respiração e volumes pulmonares, para que se possa, atra-

vés destas grandezas fisiológicas anexadas ao tratamento

estatístico de aerosóis, melhor simular a deposição de par

tículas no sistema respiratório humano.

Os valores para capacidade pulmonar podem variar

de indivíduo para indivíduo, sexo, idade, estados fisiolõ

gicos, tais como, esforço excessivo e gravidez, assim co-

mo, condições patológicas. Mudanças na atmosfera ambien-

tal podem afetar o ciclo de ventilação. Estas alterações

incluem mudanças de pressão ou composição do ar ambiente.

A taxa de respiração, ou freqüência , varia em

indivíduos com saúde normal em condições normais entre 12

10e 18 por minuto . A profundidade de respiração ( volume

de gás entrando ou deixando o sistema respiratório com ca

da respiração) varia de 450 ã 600 ml.

0 "espaço morto" respiratório, que ê o volume

do tubo condutor de ar, desde o nariz até os bronquíolos

respiratórios, é, aproximadamente 150 ml. É uma grandeza
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importante, pois, neste volume não há troca de gases, is-

to indica que os 500 ml de volume de ar tomados em cada

inspiração, somente 350 ml realmente alcançam os alvêolos.

O volume de espaço morto é diferente em homens e mulheres

e varia com a idade

Â partir das variáveis definidas acima, o Comi-

tê II da ICRP, em 1971 , selecionou como valores de refe

rência para taxas de respiração, a tabela 20. As ativida-

des diárias do homem de referência e mulher, são aproxima

damente 8 horas em repouso, e 16 horas em atividades le-

ves (tabela 21).

TABELA 20: Valores de referência para taxas de respiração

V(litros/minuto).

Repouso Atividade leve

Homem 7,5 20

Mulher 6,0 19

Criança (10 anos) 4,8 13

Criança (1 ano) 1,5 4,2

Recém nascido 0,5 1,5



TABELA 21: Litros de ar respirados pelo homem de referência

Atividade Homem de
referência

Mulher de
referência

Criança
(10 anos)

Criança
(1 ano)

Criança
(recém nascida)

8 hr de trabalho

"atividade leve"

8 hr de atividade

não ocupacional

8 hr de repouso

9600

9600

3600

9120

9120

2880

6240

6240

2304

3500

(10 hr)

1200

(14 hr)

90

d hr)

690

(23 hr)

Total

Aproximação

% do total respirado

em trabalho

22800

2,3x1O4

42%

21120

2,lxlO4

43%

14784

1,5x1O4

4700

0,56xl04

780

0,08xl04
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Outra observação digna de nota, ê que, evidên-

cias experimentais tendem a afirmação que a deposição to-

tal das partículas de poeira no sistema respiratório é

maior em indivíduos que respiram pelo nariz. Todavia, de-

ve ser lembrado que, em muitas destas experiências, a reŝ

- 9 10
piraçao pela boca foi feita por um tubo ' e que este fa_
to produz uma deposição menor.

Um importante fator que afeta a quantidade de aer£

sóis depositados no sistema respiratório é o estado de a-

tividade física do indivíduo. Por exemplo, no caso de um

jovem que não esteja em condições de trabalho, a taxa de

respiração é de 14,2 litros/minuto, o consumo de O- é 469

ml/minuto. Se estiver em condições de trabalho, a taxa de

respiração será 20,8 litros/minuto e o consumo de 0, será

800 ml/minuto. Para trabalho pesado, a taxa de respiração

será 113,8 litros/minuto e o consumo de O_ será 3413 ml/

minuto9'10'22.

Deve-se lembrar ainda que, devido ãs diferenças

de anatomia bronquial do indivíduo e movimento browniano

nas várias partes do sistema respiratório, bem como, as

condições patológicas que podem afetar o pulmão, pode ha-

ver obstrução em certas partes do sistema respiratório, ass

sim como, sua geometria pode ser alterada.

Considerando, então, as propriedades físicas dos

aerosóis e os parâmetros fisiológicos pulmonares, o Comi-
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tê II da ICRP propôs que a determinação dos danos por ra-

diação para inalação, deveria ser tratada em termos de

cálculos de padrões de deposição para qualquer aerosol de

uma forma estatística. Tais cálculos seriam feitos com a

ajuda de curvas que relacionassem a deposição no sistema

respiratório com algum parâmetro da distribuição de aero—

sóis, tal como, o diâmetro médio aerodinâmico, já defini-

do. Por razões práticas, os cálculos não podem ser feitos

para todos os possíveis padrões de respiração ou para to-

dos os aerosõis. Todavia, estimativas de deposição de poei

ra para três padrões de deposição foram estudados para uma

grande variedade de distribuições de tamanhos, para que

se tornasse mais adequada a avaliação dos danos por aero-

sõis. A partir destes padrões, poder-se-ia determinar a

distribuição de material radioativo como uma função do

diâmetro aerodinâmico e obter o padrão de deposição por

interpolação de um conjunto de curvas padrões.

Cl.3 - Deposição na Região Naseofaringeal

As forças físicas que predominam no efeito da

deposição no nariz, são as forças inerciais para partícu-

las grandes. Para partículas muito pequenas, o efeito pre_

dominante é o da difusão. A efetividade da deposição iner;

ciai aumenta e a deposição por difusão diminui com o au-

mento da velocidade do ar.
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Landahl calculou a deposição de partículas no

nariz durante a inalação e obteve valores que ostavam em

boa concordância com as medidas experimentais executadas

anteriormente por ele.

A relação por ele obtida, para a determinação

da porcentagem de deposição depende da taxa de fluxo de

ar, além do diâmetro da partícula. Assim, para uma taxa

de fluxo de 18 litros/minuto, 50% de deposição foi encon-

trado com partículas de 2}im de tamanho. Todavia, para uma

taxa de fluxo de 60 litros/minuto, esta eficiência foi en

contrada para partículas de lym em tamanho.

Para uma taxa inspiratõria de 30 litros/minuto

e, um tamanho de partícula de lym, 10% de deposição foi

encontrada. E> para um tamanho de lOym, a deposição foi

em torno de 100%.

Landahl e seus colaboradores, usaram um impa£

tador em cascata para obter as medidas dos tamanhos dire-

tamente era termos de diâmetros aerodinâmicos, assim, as

medidas de deposição envolveram realmente uma distribui-

ção de tamanhos, que foi caracterizada por meio do parâme

tro "diâmetro correspondente ã mediana da distribuição pa_

ra massas" (mass median diameter).

Quanto ao problema das respirações nasal e bu-

cal, fazendo-se comparações com a fração depositada no sis
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tema respiratório entre respirações pela boca e pelo na-

riz, os dados experimentais feitos com pessoas, mostram

que:

a) Para partículas maiores que 1 a 2\im, a fra-

ção depositada no sistema respiratório é maior na respira^

ção pelo nariz, devido a maior eficiência da região naseo

faringeal para deposição, quando comparada com a cavidade

•oral. Assim, pessoas que respiram pelo nariz, oferecem ma

ior proteção às partes bronquial e pulmonar do sistema rejs

piratõrio, que as que respiram pela boca.

b) Para partícilas menores que 1 a 2ym, a fra-

ção depositada no sistema respiratório não é afetada pelo

modo de respiração, isto é, pela boca ou pelo nariz. As-

sim, para poeira com partículas pequenas, não há vantagem

da respiração nasal sobre a bucal.

C.1.4 - Deposição nas Regiões Traqueobronquial e Pulmo-

nar

Muitos estudos importantes em deposição de poe:L

ra nas passagens respiratórias inferiores foram feitos e

ajudaram muito na compreensão deste tópico vital. Mas, em

geral, não foi possível determinar a deposição direta das

partículas em tamanhos diferentes nas regiões traqueobron

quial e pulmonar.
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Estimativas teóricas de deposição requerem mode

los idealizados de anatomia de pulmão e de padrões de flu

xo de ar. Cálculos deste tipo foram realizados por Landahl ,

que levou em conta a deposição de partículas nas várias

partes do pulmão para uma porção de ar entrando na tra-

quéia e penetrando nos sacos alveolares, além de calcular

a deposição total para várias partes do pulmão, bem como,

a concentração de partículas em cada fração do ar expira-

do onde houvesse dados experimentais. Ele concluiu que não

havia sérias discrepâncias entre os resultados teóricos e

os dados experimentais.

Os cálculos teóricos tem a vantagem de poderem

ser aplicados diretamente para qualquer padrão de respira^

~ 9
çao. O modelo usado para os cálculos , foi o de Findeisen

e, embora não fosse sofisticado, comparado com o modelo

mais recente, o de Landahl, não apresentava diferenças sig_

nificativas nos cálculos.

O método de cálculo foi baseado no modelo refe-

rido anteriormente, simplificando-se os efeitos de difu-

são, assumindo-se um ciclo respiratório de 4 segundos de

duração, incluindo inclusive uma pausa antes da expiração

e nenhuma antes da inspiração. Com bases em dados pneumo-

tacogrãficos, o comprimento desta pausa foi tomado como

5% do ciclo respiratório total, ou 0,2 segundos. A porção

inspiratória do ciclo foi assumido como 1,74 segundos, e

a porção expiratória, 2,06 segundos. Os cálculos foram fei
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tos para volumes de 700 cm , 1400 cm e 2100 cm entrando

na traquéia, pois, a taxa de respiração pode mudar por um

fator 2 e âs vezes atê de 3.

Os resultados dos cálculos estão mostrados na

í

tabela 22 para volumes de troca diferentes, assumindo um

volumi

geal.

3 * ~
volume de 50 cm a mais correspondente a região naseofarin-

Experiências relacionando estas grandezas foram

executadas, usando-se esferas com densidades conhecidas e

partículas de forma irregular, de tal forma que se pudes-

se ajustar a densidade e a forma para a obtenção do diâme

tro aerodinâmico. Para a deposição na região P, em parti-

cular, usou-se, além de uma variedade de freqüências res-

piratórias, a respiração por um tubo para se levar em con

ta também o efeito da traquéia. Experiências para a consi^

deração de efeitos de umidade também foram realizadas, pois,

detetou-se que as partículas podem crescer em 30% para u-

midade relativa de 92% â 37°C, que é mais ou menos a re-

produção das condições da região subglõtica, quando na e-

~ 10xalaçao



TABELA 22: Deposição de esferas de densidade unitária.

Volume de

troca Local
Diâmetro da esfera

0 , 0 1 0 , 0 6 0 , 2 0 0 , 6 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0 4 , 0 6 , 0 1 0 , 0

750cm

1450cm"

2150cnf

NP

TB

P

NF

TB

P

NF

TB

P

0 0 0 0 0,036 0,406 0,552 0,654 0,799 0,992

0,307 0,068 0,027 0,020 0,027 0,051 0,071 0,084 0,091 0,007

0,506 0,585 0,281 0,204 0,250 0,346 0,308 0,238 0,103 0,002

0 0 0 0 0,275 0,522 0,665 0,773 0,923 1,0

0,256 0,051 0,017 0,019 0,027 0,050 0,064 0,069 0,043 0

0,676 0,711 0,334 0,215 0,242 0,330 0,250 0,150 0,033 0

0 0 0 0,068 0,371 0,607 0,736 0,844 1,0 1,0

0,208 0,035 0,015 0,021 0,030 0,056 0,067 0,062 0 0

0,746 0,653 0,294 0,209 0,226 0,285 0,195 0,092 0 0

(O
O
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Comparando-se os resultados experimentais com

as curvas calculadas, não foram observadas sérias discre-

pâncias, principalmente se for levado em conta as incerte

zas nas medidas dos tamanhos das partículas. Levando em

conta estes fatores, nota-se que não há muita diferença

entre os padrões de deposição entre os 3 volumes de troca

escolhidos, sendo possível escolher um único tipo de cur-

va.

Cl.5 - Modelo de Deposição

A discussão que se segue, sobre deposição de poei

ra nos compartimentos do sistema respiratório leva ã con-

sideração da relação tamanho-deposição de uma forma gene-

ralizada, que, permitirá o uso de informações decorrentes

das experiências realizadas no sentido de deposição. Já

que, como se viu neste Apêndice, o número e o efeito das

propriedades físicas agentes neste efeito é muito variado,

é impossível realizar este estudo considerando partículas

de tamanhos específicos. Então, utilizando-se das proprie

dades fisiológicas definidas para o sistema respiratório,

tratar-se-á deste assunto considerando o aerosol como uma

distribuição. Ma figura 11, uma distribuição log-normal

foi desenhada, onde estão indicadas as principais funções

paramétricas, isto ê, o tamanho médio (contagem, superfí-

cie, massa, etc) e o desvio padrão que definem todas as

propriedades da distribuição.
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No caso desta figura, tem-se as principais fun-

ções parametricas de interesse para estudo de aerosõis. Os

valores entre parênteses são baseados num diâmetro corres^

pondente à mediana para contagens de 1,0pm e de desvio pa

drão de 2,0ym.

a
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1UMediana para contagens(1,0 ym)

1 L» Média para contagens (1,272 jjin)
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| Y Mediana para áreas

I \N âMédia para áreas

/ N. r ^Mediana para massas

/ ^^«C^^ r»Media para massas
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Diâmetro da partícula (MICRONS)

Figura 11: Distribuição log-normal para tratamento de a-

mostras de aerosóis.
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Figura 12: Deposição de aerosõis em função do diâmetro das

partículas para o sistema respiratório.

Na distribuição log-normal valores aritméticos

foram substituídos por logaritmos como uma nomenclatura e£

pecial. Utilizando-se métodos convencionais para amostras

de aerosóis o diâmetro correspondente ã mediana para con-

tagens ou o-diâmetro correspondente ã mediana para massas

c obtido juntamente com o desvio padrão geométrico, o ,

sendo que, a medida de um, permite o cálculo do outro, e

ambos poden ser expressos como diâmetros aerodinâmicos e-

quivalentes.

Quando os diâmetros aerodinâmicos corresponden-

tes ã mediana para massa de várias distribuições, quando
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representado também por diferentes desvios padrões geomé-
tricos (a) ou diferentes diâmetros aerodinâmicos ã media

g —

na para contagens (DACMC), ou CMAD em inglês, são plotados

versus a deposição de massa estimada do aerosol para cada

compartimento do sistema respiratório, surpreendentemente

uma pequena variabilidade é vista (fig. 12). Para um diâ-

metro aerodinâmico correspondente ã mediana para massas

(DACMM), ou MMAD em inglês, de 5,0ym, a deposição previs-

ta na região naseofaringeal para um volume de troca de
3 ~

1450 cm varia entre 72 e 83% da concentração de ar insp_i

rado para desvios padrões geométricos entre 1,2 e 4,5. Uma

constância similar ê encontrada nas regiões TB e P.

É importante, então, frisar que a figura 12 in-

dica uma relação entre o diâmetro aerodinâmico correspon-

dente ã mediana para massas (DACMM) e a fração gravimêtri

ca da poeira inalada, que será depositada em cada compar-

timento anatômico. Dentro destes limites (0,01 ã 100 um),

o DACMM serve para caracterizar as possibilidades de depo

sição de toda a distribuição que o contenha.

Desde que a quantidade de radioatividade carre-

gada por uma única partícula de um aerosol contaminado não

ê necessariamente proporcional ã sua massa, é usual gene-

ralizar a relação mostrada na figura 12 interpretando-se a

abcissa como diâmetro aerodinâmico correspondente ã media

na para atividades (DACMA), ou AMAD em inglês. A ordenada

representa a fração correspondente de atividade inalada,
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que será depositada num dado compartimento.

As curvas da figura 12 são pertinentes ã um uni

co estado respiratório, isto é, 1450 cm de volume de tro

ca ã 15 respirações/minuto, mas, através de curvas seme-

lhantes para 750 e 2150 cm , o Comitê II da ICRP, provou

que a variação associada â mudança de volume de troca era

mínima. Então,, adotou-se o uso de uma curva respiratória

mínima, isto ê, com 1450 cm de volume de troca para re-

presentar os 3 estados respiratórios. Esta importante re-

solução resulta na afirmação de que o volume de troca con

trola a quantidade total de poeira respirada, mas, não a_l

terará a porcentagem de deposição significantemente. Des-

te estudo, nasceram outras conclusões importantes que aju

daram muito no desenvolvimento do modelo de deposição. A

primeira delas, foi a passagem do grafico da distribuição

média ou curvas de rendimentos respiratórios médios, como

a encontrada na figura 12, para um papel log-probabilístiL

co. Isto permitiu a simplificação gráfica na representa-

ção, outra aproximação feita foi o uso de uma taxa de re£

piração de 20 litros/minuto, gerando as figuras 13 e 14,

sendo que a deposição para a região traqueobronquial foi

adotada como 8% em média . Estas curvas desprezam DACMAs<

0,05]jm por serem bastante raros. Outra observação extrema

mente importante, sob o ponto de vista prático é que, a-

travês de estudos de efeitos de deposição de partículas

com diferentes tamanhos, para as quais trabalhadores com

radiação são expostos, notou-se que para o cálculo de ní-
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veis aceitáveis de radioatividade inalada, poder-se-ia u-

sar um aerosol padrão de lym de DACMA, quando o acesso ã

• 9
distribuição não fosse possível .

Assim, finalmente, o modelo de deposição está

pronto e pode ser resumido pelas figuras 13 e 14.
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C l . 6 - Modelo de Liberação

Continuando com o esquema proposto no Capitu-

lo 3, passar-se-á a discutir o problema de liberação da

radiação inalada pelas vias respiratórias.

Conforme foi discutido no inicio deste Apêndice,

além dos problemas de divisão compartimental indefinida e

üm tratamento estatístico muito pobre sobre deposição de
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aerosol no sistema respiratório, encontra-se outras falhas

4relacionadas com o modelo proposto na Publicação 2 .

A liberação da poeira era tratada de duas manei_

ras dependendo se, esta é classificada como "solúvel" ou

"insolúvel". Pela tabela 3, nota-se que para poeiras mui-

to solúveis, dos 75% depositados, era assumido que dois

terços (ou 50% do inspirado) rapidamente passava para o

sistema gastro intestinal.

Este conceito de solubilidade ê bastante incom-

pleto, pois, não descreve cineticamente todos os eventos

de rãpida liberação. Ocorre ainda a não consideração dos

nodos linfáticos, que aqui serão definidos a posteriori ,

e a não flexibilidade do estudo da liberação de poeira pe

Ia divisão bicompartimental escolhida do sistema respira-

tório.

9 ~
Assim, adotou-se o conceito de retenção, como

índice da taxa de liberação de poeira, pois, este proces-

so é bastante variável de material para material.

Assumindo então que a deposição de poeira já foi

efetuada, pode-se encontrar dois processos biológicos pa-

ra a liberação, que são a endocitose e o movimento ciliar

do muco. O primeiro, que inclui a fagocitose e a pinocito

se, tem como variáveis o número, o tamanho, a forma e a

reatividade da superfície das partículas de poeira nos sen
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tidos químico e físico, enquanto, o segundo ê relativamen

te constante. Há na realidade mais processos a serem con-

siderados, pois, quando a poeira se dissolve no sangue,

pequenas partículas, colõides e formas moleculares ou iô-

nicas podem se difundir ou penetrar nas membranas, ou po-

dem ser removidas por "processos de transporte", como por

exemplo transportadores enzimãticos ou "bombas", para cé-

lulas ou interstícios.

Pelos dois processos citados, pode-se notar a

importância de uma definição precisa do conceito de solu

4bilidade, que, pelo método da Publicação 2 , era feito a-

penas com relação ã água. Mas, há materiais que em água

são extremamente insolúveis, e quando introduzidos em sis

temas biológicos comporta-se inversamente. Como exemplos,

tem-se o sulfato de bário, iodeto de prata, carbonato de

cálcio e, por outro lado, tem-se materiais muito solúveis

em água,, mas que são retidos nos pulmões. Por esta razão,

o termo "solubilidade" para o modelo do sistema respirató

rio é bastante contraditório.

Antes de abordar a liberação, propriamente dita,

analisar-se-ã a função dos nodos linfãticos pulmonares ,

que tem um papel muito importante tanto na liberação de

radioatividade para o sangue, vinda do pulmão, como no a-

cúmulo desta em seu interior.
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A drenagem linfãtica da região pulmonar, levou

a um estudo detalhado da quantidade de poeira envolvida

neste processo, e, valores entre 2 e 10% da quantidade to

tal inicial pulmonar de óxidos transurânicos foram deteta

dos por análises radiográficas dos nodos linfãticos. Estu

dos com silicatos e silica indicaram que de 10 a 20% da

liberação pulmonar pode ser realizada via drenagem linfá-

tica durante um período de seis meses. Pelo fato deste va

lores serem muito significativos para um cômputo oral de

liberação, os nodos linfáticos pulmonares foram colocados

num compartimento ã parte na esquematização do modelo pul

monar.

Basicamente, os principais mecanismos para a li

beração pulmonar são os seguintes:

(1) Quando a poeira for depositada no muco, que

cobre o epitélio ciliado, mesmo que esta poeira ali se dis

solva, é liberada em minutos.

(2) Mesmo sendo difícil precisar, admite-se que

um período de 24 horas para liberação da poeira na região

alveolar por um processo que combina a fagocitose e o trans

porte ciliado do muco.

(3) Ocorre um processo de liberação alveolar mais

demorado quando a poeira apresentar uma maior retenção. Is

to é devido a vários mecanismos de liberação, que não são

riftiitò bem conhecidos somados a variação das propriedades

físico-químicas dá poeira* Mas, segundo o Comitê II da
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9ICRP , a combinação destes mecanismos esta interrelaciona^

da cineticamente, podendo-se associar uma mesma constante

cinética para cada um destes processos.

C.2 - Metabolismo do Sistema Gastro Intestinal (SGI)

C.2.1 - Definições

Como um modelo simplificado do SGI, pode-se en-

tender por "um tubo através do qual a comida constante-

mente flui e, no qual o volume dos conteúdos das diferen-

tes seções é aumentado ou diminuído pela secreção de su-

cos digestivos, ou pela absorção". Esta definição, de cer

ta forma simples, proporcionou a formulação de conceitos

que ajudaram muito na construção do novo modelo do siste-

ma gastro intestinal. Se, por exemplo, neste sistema, hou

vesse a introdução de um radionuclídeo de meia vida longa,

que não fosse absorvido, sua concentração no interior da

comida seria dependente da quantidade de atividade ingeri

da numa unidade de tempo dividida pelo volume disponível

de diluente naquele tempo, em qualquer seção.

Se a atividade diária incorporada é mantida cons

tante, a concentração de atividade, e por conseguinte, a

dose ou taxa de dose alfa ou beta, em qualquer seção, é

determinada pelo volume de diluente. Este raciocínio ê vá

lido para qualquer taxa de trânsito de comida, contanto
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que haja uma taxa constante de atividade ingerida pela bo

ca. No caso em que toda a atividade diária é ingerida de

uma única vez, o raciocínio também vale quanto ã concentra

ção, mas, como o tempo de exposição será menor, a concen-

tração do radionuclídeo será maior. Esta discrepância ten

de a desaparecer quando o radionuclídeo penetrar no inte£

tino grosso, pois, lá haverá uma mistura destes com ou-

tros que lã estavam, devido a um alto grau de mistura de

diferentes refeições e, havendo um movimento de vai e vem

de resíduos esta discrepância será atenuada.

Se, todavia, houver uma interrupção do fluxo a

qualquer momento, tal que, uma seção do SGI fique vazia

para uma proporção de 24 horas, então a taxa de dose, ou

dose, serão reduzidas na proporção da fração das 24 ho-

~ 6
ras que esta seção ficou vazia. Isto foi chamado por Eve
de fator de ocupação.

Se o radionuclídeo incorporado tiver uma meia vi

da curta e decai de uma proporção razoável enquanto passa

pelo SGI, será necessário levar em conta o tempo médio de

trânsito através de cada seção. Isto será considerado mais

tarde.

Não se pode deixar de levar em conta também que,

alguns radionuc1Ideos são absorvidos pelo resto do corpo,

através do intestino delgado, sendo que, este efeito ê de

extrema importância para o estudo da contaminação por in-
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gestão para o corpo todo.

Para se poder levar em conta estas observações,

e, para fins de ajuda ao formalismo matemático proposto no

Capítulo 3, passar-se-ã ao estudo de propriedades anatômi

cas e fisiológicas, tais como, massa dos conteúdos e das

seções e tempo médio de passagem de comida para cada com-

partimento do SGI isoladamente.

C.2.2 - Propriedades Anatômicas e Fisiológicas

Para o tempo médio de passagem pelo estômago, a
4

ICRP postulou, através de seu modelo, que a comida com

sua contaminação associada permanece no estômago por uma

hora, em média, e ê evacuada para o intestino delgado. Is

to é, na verdade, uma situação ideal, pois, na realidade,

o tempo de esvaziamento ê influenciado por um número enor

me de fatores, tais como, a quantidade e deposição da co-

mida e por fatores externos, como exercício e emoção.

Para se verificar o tempo médio de passagem

dos conteúdos do estômago, usou-se raios X, seguindo uma

- 24ingestão proposital de bario , podendo-se notar que a a-

vacuação do estômago começou entre 1 e 5 minutos após a

ingestão e que a maior parte do conteúdo saiu em 1 hora.

Em certos casos, notou-se retenção de até 6 horas após a

incorporação.
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Outras investigações se realizaram com a ajuda

de um tubo estomacal. O critério usado era que pequenas

frações do conteúdo retido eram liberadas em períodos fi-

xos de tempo e que quando o fluido liberado p.nssasse a ser

suco gástrico puro, dizia-se que o estômago estava vazio.

25 ~

Este método proporcionou a Hawk et ai, a demonstração

da variabilidade do tempo de esvaziamento dos diferentes

tipos de comida, proteínas e da demora na liberação de

gorduras. O requerimento para o estudo, sob o ponto de vis

ta dosimétrico, ê o tempo médio de esvaziamento de todo o

conte ido.

Hunt mostrou que havia dois tipos padrões de

esvaziamento. Poderia ser exponencial aproximada em todo

o tempo de esvaziamento, ou somente exponencial em certas

fases do processo. Pode-se calcular a meia vida de esvazi^

amento, assim como, a vida média, cujos resultados são 42

e 60 minutos . Para propósitos de cálculos, usar-se-ã os

valores acima como 45 e 60 minutos .

Para se verificar a taxa média de transporte de

comida através do intestino delgado, notou-se que, o me-

lhor método conhecido também era a contaminação por bãrio

estudada por raios X. Poder-se-ia contestar este método,

pois, o sulfato de bário, com densidade de 4,5 g/cm , ins

talar-se-á numa taxa mais rápida que as partículas de co-

mida. Mas, suspensões de bãrio modernas são formadas com

partículas de pequeno tamanho e são normalmente misturadas
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com um agente que provoca a suspensão. Os raios X mostram

que no intestino delgado os conteúdos são continuamente

misturados por movimentos peristálticos e de segmentação

de uma forma suave. Deve-se notar ainda que, como no esto

mago, o tempo de trânsito observado varia muito com a com

posição da comida ingerida, isto é, quantidade de carbohi

dratos, gorduras e proteínas. Problemas podem ocorrer tam

bem com a determinação do tempo de trânsito no intestino

delgado, se houver uma retenção prolongada no estômago.

- 6 24
Uma revisão da literatura internacional ' mostrou que o

tempo de trânsito, definido como o tempo que o começo da

coluna de bãrio demora para alcançar o começo do intesti-

no grosso, foi muito estudado e os resultados variam de

três a seis horas. Através de estudos com pacientes e com

mais de quatrocentos estudantes normais , aplicando têcni

cas de raios X e ainda, outras experiências usando um es-

tetoscõpio para se ouvir a passagem de material observou-

se tempos de trânsito de quatro horas e meia.

Considerando-se que valores menores foram obti-

dos, e que outros resultados comprovaram que em certos ca

sos ocorre uma diminuição substancial deste tempo quando

ainda houver comida no estômago, o valor de 4 horas é bajs

tante razoável para tempo de trânsito no intestino delga-

14
do e foi o valor adotado pela ICRP .

Para o modelo do intestino grosso, Eve dividiu

o colon em intestino grosso superior (IGS) e intestino gros
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so inferior (IGI). O primeiro compreendeu o ceco, o cólon

ascendente, a flexão hepãtica ou direita e o cólon trans-

verso atê a flexão esquerda ou esplênica. O intestino grqs

so inferior inclui os colons descendentes e pélvico e o

reto. Isto porque, os conteúdos do intestino grosso supe-

rior são semilíquidos e a função principal deste intesti-

no parece ser reabsorver e conservar a água. 0 intestino

grosso inferior tem conteúdos semisólidos e age como re-

serva para resíduos de comida.

Do ponto de vista dosimétrico, esta divisão é

mantida. Para alguns radionuclídeos de meia vida curta o

intestino grosso superior ê o órgão critico e a divisão

do cólon em duas partes é devida ao fato de o intestino

grosso inferior ser o órgão critico para muitos radioisó-

topos não absorviveis de meia vida longa.

Usando o método de radiografias apôs a ingestão

de bário, pode-se notar a passagem deste pelo ceco vindo

do intestino delgado, passando gradualmente para o cólon

ascendente e daí para o colon transverso. Há uma mistura

lenta no cõlon transverso havendo um movimento de massa

periódico que passa os conteúdos para o colori pélvico a-

través do colon descendente.

Segundo se viu no Capítulo 2, a ICRP em 1959

dava como 8 horas o tempo em que a comida permanece no in I
i

testino grosso superior. Mas, críticas feitas pela própria
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ICRP demonstraram que um tempo superior a este poderia

ser inferido.

Medidas com raios X mostraram que a maior parte

da massa, gasta entre 6 e 22 horas no intestino grosso su

perior•

Outras experiências foram feitas utilizando-se

ingestão de bário notando-se que, em 38 de 52 pacientes,

24 horas após a ingestão, o começo da massa de bârio estci

va ainda no intestino grosso superior, Eve estudou, pelo

método do bãrio, 35 adultos normais e notou um tempo de

15 horas para os conteúdos no intestino grosso superior.

Finalmente, Eve concluiu que um tempo entre 13

e 15 horas representaria uma boa média para o tempo de

trânsito pelo intestino grosso superior. Como ainda se sen

te a falta de dados e sabe-se que para uma pessoa em ati-

vidade, como no caso de um trabalhador, este tempo seria

menor. Optou-se pelo valor de 13 horas para o tempo de

trânsito pelo IGS.

Para o intestino grosso inferior, as primeiras

experiências que foram feitas estavam de acordo com o tem

po de trânsito de 18 horas inicialmente adotado pela ICRP .

Como o resultado desejado é o tempo de trânsito

médio da comida no intestino grosso inferior, experiências
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mostraram resultados variáveis, tais como: 48 horas para

o bãrio, podendo-se encontrar boa parte deste no colon a-

põs 32 horas de ingestão.

Usando-se, então, esferas feitas de vários ma-

teriais, assim como sementes de cereais , notou-se que,

com sessenta pessoas com funções intestinais normais, o

aparecimento de material nas fezes 25 horas após a inges-

tão e o desaparecimento a 27 horas após. Assim como esta,

outras experiências levaram a ICRP a designar um tempo

de 42 horas para o sistema gastro intestinal de trabalha-

dores com radiação, estando de acordo com radiologistas

que fizeram experiências em homens sadios e com outros

pesquisadores com pacientes de hospitais.

Finalmente, então, o tempo de trânsito para o

estômago (E) ê de uma hora, para o intestino delgado (ID),

4 horas; para o intestino grosso superior (IGS), 13 horas

e para o intestino grosso inferior (IGI), 24 horas.

Determinados os tempos de trânsito, passar-se-ã

agora ao cálculo das massas dos conteúdos que estariam

preenchendo os órgãos do sistema gastro intestinal de tra_

balhadores em radiação.

Os conteúdos do estômago são extremamente varia,

veis e obviamente dependem de quantidade de comida ingeri,

da.
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Segundo Eve , a ICRP fez uma média dos vários

constituintes do conteúdo do estômago no período de 24 ho

ras. A tabela 23 fornece uma estimativa grosseira sobre a

entrada dos conteúdos no estômago.

TABELA 23: Estimativas de entrada e fluxos diários de ma-

teriais pelo estômago.

Entrada diária de comida

Entrada diária de líquido

Fluxo diário de suco gástrico

Fluxo diário de saliva

1200 g

1200 g

2500 g

1500 g

O fluxo diário total no estômago ê de 6400 g. A

quantidade média entrando no estômago por hora é então,

6400/24 = 267 gramas, ou arredondando, 250 gramas. Se o

tempo médio de esvaziamento é de 1 hora, então, o conteú-

do médio do estômago será também de 250 gramas.

Esta quantidade ê considerada pela ICRP uma boa

média para propósitos de ingestão normal, devendo-se acres

centar que após estudos com o caso particular de passa-

gem de material radioativo inalado, durante a noite, para

o estômago, notou-se que a traquéia ou os brõnquios são

considerados muito mais críticos que o próprio estômago.

Logo, este valor ê também condizente para casos de inala-

ção.
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No que se refere ao cálculo de massa dos conteú

dos para o intestino delgado, encontrou-se grande dificul

dade na formulação de um modelo dosimétrico simples e sa-

tisfatório por causa da grande absorção dos conteúdos nes

ta seção.

Foi adotado o valor de 7 600 g/dia para o fluxo

de entrada no ID, pois, o valor sugerido por Eve para o

fluxo de saída do estômago ê de 6400 g/dia e os valores su

geridos por Gamble são de 500 g/dia para a bílis e de

700 g/dia para secreções pancreáticas, obtendo-se assim,

como resultado da soma dos últimos três valores o valor

de 7600 g/dia para o fluxo total de entrada no intestino

delgado. Como valor de fluxo para a salda do intestino deĴ

gado, e entrada no ceco, Eve , através de medidas deste

fluxo, observou o valor de 600 g/dia.

Uma nota importante ê que Gamble mostrou que

aproximadamente 3000 g/dia de sucos digestivos são secre-

tados nas paredes do ID, então, para efeito de cálculos,

supõe-se que quantidades iguais foram absorvidas perto

dos lugares de secreção no ID, de tal forma que, a concen

tração de radioatividade permanece inalterada. Consequen-

temente, apenas uma absorção de 7000 g/dia foi levada em

conta nas formulações matemáticas, que aparecem no Capltu

Io 3, simplificando-as significativamente. Acrescentando-

se o fato de que a absorção no intestino delgado foi assii

mida como exponencial, dandc ua? valor para o fluxo médio
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de 2750 g/dia (115 g/hora), enquanto que antigamente o

valor do fluxo era mais rápido, isto é, 1100 g em 4 horas

(275 g/hora). Eve sugere um valor efetivo de 400 g em 4

horas (100 g/hora) que está de acordo com suas simplifica_

ções posteriores .

Para o cálculo de massas do intestino grosso su

perior, a ICRP admitiu os valores de fluxos de entrada e

saída obtidos por Eve , ou seja, 600 e 150 g/dia respecti^

vãmente. O valor de 600 g/dia, além de estar, de acordo com

o fluxo de saída para o intestino delgado, preenche os re

quisitos para fluxo de massa nos 640 cm de volume do in-

testino grosso superior proposto por Eve . Deve-se notar

ainda que. Eve admite um valor de 211 g/dia para o fluxo

de saída deste compartimento, calculado baseando-se no

fluxo de massa no colon transverso de pacientes. Este va-

lor foi posteriormente diminuído pelo próprio Eve para o

valor de 150 g/dia, pois, assim se teria certeza de ter

considerado uma possível absorção de massa no final do có

lon transverso, além de se poder fazer, com muito mais cer

teza a aproximação exponencial para a absorção de massa

por este órgão. O fluxo médio calculado assumindo-se um

modelo exponencial de absorção, dará o valor de 320 g/dia

(13 g/hora). Isto se compara aos valores de 17 g/dia pro-

postos por Eve e pela Publicação 2 da ICRP , evidencian-

do-se ainda o fato de que o valor de 13 horas para o tem-

po de trânsito nesta seção é realmente mais adequado do

4
que o de 8 horas usado anteriormente .
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Para o intestino grosso inferior, o valor de flu

xo de entrada foi admitido como 150 g/dia, pois, há uma

pequena absorção por este órgão, acrescido ã experiência

de Pochin com a excreção fecal de trabalhadores com ra-

diação, que constatou que, em média, esta taxa de excre-

ção é de 135 g/dia. Este valor foi adotado como mínimo pe

Ia ICRP , após ter sido comparado com experiências de ou-

tros autores.

Definidos os valores associados a tempos de trân

sito e fluxos de massa para os quatro compartimentos do

sistema gastro intestinal, esclarecer-se-á agora um peque_

no ponto, porém de muita importância, concernente ã geome

tria de irradiação do sistema gastro intestinal; ou melhor,

o porque da dose para as paredes do SGI ser a metade da

dose de seus conteúdos para radiação a ou $.

A afirmação acima eqüivale a dizer que os con-

teúdos do SGI irradiam as paredes apenas por um lado, ou

com geometria aproximada de 2ir ao invés de 4ir. Eve dis-

cute duas possibilidades de irradiação por um ângulo sõli

do maior que 2ir. A primeira, devido â formação de protube

râncias nas paredes e a segunda, por células das paredes

que poderiam receber irradiação de partes adjacentes ao

órgão, principalmente no que diz respeito ao intestino dejL

gado. Concluiu posteriormente, por um estudo de alcance,

que esta contribuição não chegaria ã 10% da radiação, po-

dendo ser desprezada.
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