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1. LIMITAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

1.1. Princípio ALARA

O principio básico que deve governar a proteção radiologica ocupacionai

em radiologia diagnostica, assim como em todos os campos de aplicação

das radiações ionizantes, e o de que as exposições devem ser mantidas

tao baixas quanto razoavelmente exeqüível (ALARA: As Low ?s Reasonably

Ach ievable).

Isto e particularmente importante hoje quando Lodos os organismos

internacionais ligados a proteção radiologica, apôs exaustivos

estudos epidemio lógicos e radiobiológicos em baixas doses, admitem

que nao existe um limiar real de dose para us efeitos estocasticos.

Consequentemente, qualquer exposição de um tecido envolve um risco

carcinogenico, dependendo da radiosensíbi1 idade carcinogenica desse

tecido por unidade de dose equivalente (coeficiente de risco somático).

Alem disso, qualquer exposição das gonadas pode levar a um detrimento

genético nos descendentes do indivíduo exposto.

0 principio ALARA estabelece a necessidade do aumento do nível de

proteção para um ponto tal que aperfeiçoamentos posteriores produziram

reduções menos significantes que os esforços necessários. Portanto,

a aplicação desse princípio requer a otimizaçao da proteção radiologica

ern todas as situações or.de as exposições possam ser controladas por

medidas de proteção, particularmente na seleção e planejamento de

equipamentos, operações e sistemas de proteção.

Os esforços envolvidos na proteçac e o detrimento da radiação podem

ser considerados em termos de custo; desta forma uma otimização em

termos quantitativos pode ser realizada com base em uma analise

eusto-benefíc ío.

1 .2. Limite de dose equivalente
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A Comissão Internacional de Proteção Radiologica (ICRP),

considerando que na pratica os riscos e benefícios nao estão

igualmente distribuídos, recomenda o estabelecimento de limites de

dose equivalente para assegurar que aquelas praticas otimizadas

não resultem em riscos inaceitáveis para alguns indivíduos, pelos

benefícios recebidos por outros (1). Esses limites de dose

equivalente devem ser considerados como condições de contorno c

nao como níveis permissiveis na ausência de otimização e outros

procedimentos, tais como o estabelecimento de limites autor Lzacios.

Para trabalhadores ocupacionalmente expostos a ICRP recomenda os
seguintes limites básicos (ou primários):

LIMITES ANUAIS DE DOSE PARA TRABALHADORES

D

2)

Limite estocastico <

50mSv = 5rem

Dose equivalente

(exposição

efetiva)

Limite não estocastico (Dose equivalente média

- lente dos olhos

- outros órgãos

(incluindo pele e

150mSv =

500mSv =

extremidades)

15rem (2)

SOrem

ocupacional)

no tecido)

Desde que esses limites formam apenas parte do sistema de limitação

da dose, eles nao podem mais ser usados como base primaria para

planejamento e projetos. A ICRP recomenda que

as autoridades nacionais competentes estabeleçam limites operacionais
baseados na otimização, aplicáveis em condições bem determinadas.

A ICRP assume que um método valido para julgar a aceitabilidade de
um nível de risco para trabalhadores ocupacionalmente expostos, e o
estabelecimento de uma comparação entre esse risco e o risco de
mortalidade em outras ocupações, reconhecidas como tendo alto padrão
de segurança, (em torno de 10~* por ano). Essa comparação deve ser
feita em termos de risco médio para todos os trabalhadores em uma
dada ocupação.



A experiênt ia tem mostrado que o valor médio da distribuirão anual das

doses ocupac ionais. n-í<» i-xi rtU- 1/10 do limite de dose equivalente efetiva

O ) . Aplicando o fa'cr de mortalidade devida a exposição a radiiv»o

(1 ,2r)xl0~^Sv~') (1), o risco ocupacional médio para trabalhadores

u up.u ion.ilmente expostos e então

R 0,005 x \.2b x IO"2 b,1 x 10"^ por ano.
o« up

portanto, menor que o rism ocupacional «bservado em ocupações

consideradas seguras.

Deve ser enfatizado, contudo, que a exposição de um grupo de

trabalhadores, continuada a longo prazo em um nível proximo do limite,

sera aceitável apenas quando uma cuidadosa analise custo-benef ic io

mostrar que <> risco resultante e justificado. Deve-se também

reconhecer que o risco de um :rabalhador nao e determinado pela sua

exposição ocupacional em um único ano. mas pelas doses acumuladas

que ele recebe durante toda sua vicia ocupacional.

1.3. Just »íicação

0 principio de just i f i cacao da ICRP estabelece que neniuma pratica

deve ser adotada a menos que sua introdução produza um beneficio

1 iquido posit i vo.

' * * *

Em praticas de radiologia diagnostica, este principio esta mais

intimamente relacionado com risco e beneficio par» o paciente. Deve-se

notar entretanto, que existe um paralelismo entre proteção do

paciente c proteção ocupacional: a maioria dos métodos de proteção

do paciente leva a uma proteção do "staff" e vice versa.

A justificação de que um dado procedimento radiologien pode trazer

um beneficio liquido para o paciente, esta geralmente implícita no

julgaminto (indit -<ao) do clínico e/ou do radíologísta.

Os exames radiologicos deveriam ser realizados somente quando 3

informação obtida possa ser utíl para o paciente ou para implementar

o nivel de .sdu'i? da população (4). Deve ser lembrado que tanto os

achados negativos quanto os positivos podem ser benéficos para o

pac iente.



2 PLANEJAMKNTO DA PROTEÇÃO

2.1. Aspectos gerais

De modo geral, proteção pode ser obtida pela distancia, blindagem

e redução do tempo de exposição. 0 posicionamento propiio da

instalação e a limitação das posciveis direçres do feixe útil, sao

exemplos de meios pelos quaic o custo de uma blindagem pode ser

reduzido.

A otimização deve ser realizada no planejamento de novas instalações

tinto em relaçau as barreiras piotetoras quanto as medidas

protetoras existentes no próprio equipamento ^'proteção técnica").

A otimização caso a caso de equipamentos largamente utilizados, nao

e apropriada porque anularia as vantagens da padronização e poderia

>ausat uma perda social liquida. Contudo, ela deve tomar parte no

estabelec intento de tais padrees e nas especificações de suas

aplicações subsequentes.

Programas de garantia de qualidade (GQ) sao em parte meios pelos

quais um nivel de proteção radiologica pode ser mantido ou ate

melhorado. Analise das razoes para a rejeição de filmes pode

mostrar falhas tanto da técnica radiografíca quanto do equipamento.

Deficiências no equipamento requerem os serviços de técnicos

especializados, mas se os equipamentos são regularmente ajustados,

o numero de filmes rejeitados devera diminuir e a vida do

equipamento sera aumentada.

A dose de radiação administrada durante um exame radíológíco é

influenciada pelo conhecimento e perícia do radiologista e de seus

assistentes. A principio o dinheiro gasto no treinamento do "staff"

pode estar relacionado com a redução concomitante da dose coletiva

ocupacional e da dose nos pacientes. Deve-se notar contudo, que nem

sempre a otimização de um determinado procedimento radie lógico

acarreta a redução de dose nas pessoas envolvidas ( a dose coletiva

pode aumentar e ser ainda inteiramente justificada com base no

aumento do conteúdo em informação).

A informação e treinamento do "staff" devem objetivar o uso

inteligente dos fatores distancia, tempo, blindagem e técnica; danio

atenção particular em evitar a exposição de qualquer parte do corpe



a feixes primaries.

No planejamento de uma instalação radiológica, devem ser feitas
considerações sobre a carga de trabalho e o numero de trabalhadores
envolvidos. Na ausência de informações exatas e prudente se fazer
um superdimensionamento.

Os requisitos de blindagem dependem da natureza da ocupação das areas
circunvizinhas que são acessíveis a trabalhadores e a indivíduos do
público, incluindo pacientes. Para algumas areas e possivel empregar
"fatores de ocupação" e "fatores de uso". Entretanto, a 1CRP (4)
não mais faz qualquer recomendação sobre a magnitude desses fatores
ura vez que eles podem diferir consideravelmente entre instalações.

2.2. Calculo de barreiras

Na ausência de níveis operacionais ou níveis autorizados, padronizados
pelas autoridades competentes, baseados na otimização, deve-se adotar
o método de analise custo-benefício para cada caso particular.

Considerando a proteção e o detrimento da radiação em termos de
custo, a otimização pode ser expressa como

X(W) + Y(w) = mínimo

onde X e o custo da proteção e Y e o custo do detrimento da radiação,
ambos em um nível de proteção representado por w (i.e. fator de
blindagem, opções alternativas de proteção, e t c ) .

Assumindo que o nível de proteção pode ser variado para qualquer nível
desejado, o mínimo para a expressão acima pode ser obtido por
diferenciação:

dX = - dY
dw dw

Aplicando a relação de proporcionalidade entre dose e risco estocástico,
o custo do detrimento (para a saúde) pode ser considerado como uma
função linear da dose coletiva (S).

Y = OS
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n

onde a e custo do detrimento por unidade de dose coletiva.

Varias tentativas tem sido feitas nos últimos a m s parn <-->t tm.ir
esse importante iator (ver, por exempli, rif. i). Os rt-si.i1' nliv-,
estão, entre tCF e 10' $por homem.Sv.

Considere o seguinte exemplo de otimizarão de bnrreira:

Uma blindagem apropriada deve aer construída para protegei opera J>
de raios-X junto ao comando do aparelho.

Suponha que sem a blindagem a taxa de dose esperada seja fio(Sv/h) ••'-
Com a instalação da blindagem a taxa de dose, expressa em termos
de dose equivalente efetiva (ou de quantidades secundarias, por
exemplo, índice de dose equivalente), sera reduzida para

fi = flo/F

onde o fator de blindagem F e usado como parâmetro variável de
mm 0 f

proteção na analise custo-beneficio.

Como condição de contorno, o limite básico de dose individual para

trabalhadores H - 0,05 Sv/ano, e utilizado.
Li

Supondo que cada trabalhador pode permanecer no máximo t 20U0
horas por ano naquele local, o menor fator de blindagem sera

F = fio t /H = 4 x IO 4 Ho
min max L

Note que os limites autorizados e os limites otimizados nao devem
ultrapassar o limite básico.

0 objetivo da otimização da blindagem e calcular F de acordo com a
equação abaixo

X(F) t Y(F) = mínimo

[* • ?il,iadc levando-se ei conta tanbet a carga de trabalho media
do equipamento.



custo do detrimento e dado por

Y(F) = a S(F) •-- a atTK(F) ^ n a t T ito/F,

onde T = tempo de vida áa insta ••-./*.-> e da bii.id.vgem

n ~ numero de trabalhadores operando atras da blindagem
t - período médio anual desses n trabalhadores nesse local

: custo da proteção X(F) pode ser considerado como sendo proporei--:».!'
". quantidade de material. Então o custo da proteção pode ser cale,' .
"f .> fundão do custo de cada camada decima-redutora.

X(F) = k log F

• cu:-tT. lotai e então

•í(F) * Y(i") = k logF + an t T Ac/F

z\z ciferep.Ci.açaj - o fator de blindagem otimizado Fot e dado pcl.í
- -iUc^So

__k l_ - an t T fio_l_ - 0
Fot Fot

i r - -.1 ,;i. •;> 1. 'I. H o

k

•• • l-
l h a o s :-?j. ivi< •:. v a l o r e s e s t a l e i e t Idos» nu p lanej . imt info c p e v a c i o n a 1

--- 000 horas cor ,ino

-- 30 anos

. = 3 trabalhadoras

= 5000 $

Jumindo que cx = 2 x 10^$ por homem.Sv (valor que deveria ser

:abelecido por autoridade nacional competente), o fator de blindagr.-;

..-.' «ntão

Foí -. 8 x 105 Ho

."'I.'



Esse fator é 20 vezes maior que o fator mínimo calculado para mantei-
o limite básico de dcse individual.

Com o valor de blindagem otimizada, a dose media anual resultante
será

- = 1000 flo/Fot - IO
3 / 8 x IO5 = l,2mSv (120mrem)

Hot

para cada indivíduo.

A Comissão Internacional de Proteção Radiologica esta consciente
que de acordo com algumas das novas recomendações, pode implicar em
mudanças estruturais nas estalaçoes existentes e/ou mudanças nos
procedimentos operacionais.

E desejável que tais mudanças sejam feitas tao logo quanto possível,
mas de modo a nao privar o paciente da atenção medica necessária (4).

3. DETERMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS

3.1. Introdução

Do ponto de vista mais geral e considerando o risco global para a
população, devido a exposições à radiação, a importância das
exposições ocupacionais e muito pequena, pois representa 0,2% da
exposição devida ao background ou 0,4% da exposição devida a
radiodiagnostico em países industrializados (6,7).

Entretanto, o risco individual ou coletivo de trabalhadores
ocupacionalmente expostos pode ser relevante quando não são adotadas
medidas adequadas de proteção radiologica. A quantificação dos
possiveis riscos ocupacionais, pode ser realizada a partir da
determinação das doses recebidas, tanto a nível individual, quanto
coletivo. Portanto, e necessário o estabelecimento de programas
de monitoração ocupacional nas diversas atividades que empregam a
radiação ionizante.

0 termo geral monitoração e usado para medições relacionadas com a
avaliação e controle da exposição a radiação. Essas medições podem
ser realizadas como monitoração do local do trabalho e como monitoraçã
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individual dos trabalhadorea.

Os principais objetivos da monitoração ocupac;onal sao: manter as

exposições tão baixas quanto razoavelmente exequivel e assegurar que

05 limites autorizados nao sejam excedidos (8).

3.2. Monitoração individual

Urn programa de monitoração ocupacional deve permitir a avaliação das
doses equivalentes efetivamente recebida pelos trabalhadores. Essa
avaliação e muito difícil de ser realizada usando como base os
resultados da monitoração do local de trabalho. Isto porque o campo
de radiação varia rapidamente de um local para outro, e em muitos
casos os técnicos e radíologistas podem ficar transitando no campo
de radiação. 0 único meio satisfatório e fornecer a cada indivíduo
um dosimetro a ser usado em sua pessoa.

A ICRP recomenda o estabelecimento de duas classes de condições de
trabalho: Condição de Trabalho A, onde as doses equivalentes anuais
podem exceder três décimos do limite anual básico e Condição de
Trabalho B onde e muito pouco provável que as doses equivalentes excedam
tres décimos daquele limite. 0 propósito desta divisão seria
estabelecer a obrigatoriedade da monitoração individual apenas para
aqueles trabalhadores que poderiam estar expostos a níveis maiores
(categoria A ) . Na Condição de Trabalho B, a ICRP não considera
necessário a monitoração individual, podendo algumas vezes ser
realizada como método de confirmação de condições satisfatórias.

A experiência tem mostrado que na maioria das instituições que utilizam
raio-X diagnostico, os níveis de exposição de seus empregados estão
muito abaixo dos limites estabelecidos, podendo ser classificados como
em Condição de Trabalho B *. A questão real e: estão sendo feito
esforços para assegurar boas praticas de proteção e para instalar
dispositivos que permitam a redução das exposições individuais?

' ' Em um levantanento realizado no serviço de monitoração individual do IRD, em 1980,
em cerca de 1000 usuários de radiodiagnostíco, apenas 7 apresentavam registro de
exposição no "badge" maior que 1,5R. Note que na faixa de energia de raio-X diagnóstico,
IR corresponde a uta dose equivalente efe>íva Menor que 0,5re« (9). Ale* disso, não
foi feito nenhum registro a respeito de quais destas exposições foram devidas a
irradiações intencionais do ''badge".
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\ implantarão tíe -jm sistema de monitoração individual pode ser o

primeiro csfoiç^ a ser feito, pois são vários os benef icios "

obtidos:

a) motivação dot> trabalhadores para reduzir suas exposições, como

resultado aas informações obtidas;

b) demonstrarão da adequação dos sistemas de proteção e dos

procedimentos técnicos;

•?) a utilização ao dosimetrc individual inspira uir. sentimento ÓP

confiança e segurança, especialmente entre os usuários do corpo

não científico;

c) a determinação das exposições ocupacionais e necessária para a

avaliação do impacto das doses recebidas nas diversas
* * »

atividades: analise epídemiológica e fins medico-legais.

Um dos problemas encontrados na avaliação das doses ocupacionais de

ura modo geral, e o da dditívidade das doses em diferentes órgãos.

Com a introdução, em 1977, do conceito de dose equivalente efetiva

foi estabelecido uma solução conveniente com a normalização das

doses não uniformas para uma escala con um. Entretanto, as

dificuldades práticas na determinação dessa grandeza ainda são muito

grandes jendo necessário o estabelecimento de grandezas operacionais

conveniences (para discussão desse problema ver "Implicações

Praticas do ICRP 26 no Campo da Monitoração Individual" neste volume).

Quando se deseja aumentar a exatidão da avaliação da dose equivalente

efetiva, devem set adotadas considerações sobre a posição do dosímetro

e o uso de dispositivos protetores tais como aventais plumbíferos.

Quando um avental protetor e utilizado, e desejável fazer uma

estimativa da dose equivalente efetiva (e nao de grandezas

operacionais, tais como índice de dose equivalente) pelo uso mais de

um dosímetro individual, pelo menos durante um certo período de

tempo ate que a experiência tenha indicado um modelo de distribuição

de dose.

Este e o caso dos exames angiograficos e de cateterismo da modo

geral. Nestes exames cada membro da equipe utiliza um avental com
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0,25mm equivalente em chumbo.

Considerando que uma equipe pode fazer 120 exames angiograficos por

ano, a dose equivalente efetiva anual nos radiologistas poderia ser

cerca de 6mSv (600mrem) e para as enfermeiras cerca de 2mSv (200mrem).

Essas doses poderiam ser estimadas com base nas doses registradas no

tórax (sob avental), cabeça, pescoço e mãos e braços. A dose nas mãos

pode ser cerca de lOOmSv e a nos olhos e tireoide cerca de 2SmSv

(aprox. 207. do limite de dose equivalente anual para as lentes dos

olhos), (ver, por ex. ref. 10).
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