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PREFACIO

Todo nosso esforço foi feito no sentido de reunir nesta Jornada em
Física Medica do Rio de Janeiro, a experiência daqueles que há mui.
to trabalham não só em Física Medica, mas também em Proteção Radio
lógica.

Para que estes trabalhos, escritos à luz dos atuais conceitos interna
cionais de Dosimetria e Proteção Padiológica ficassem registrados, ser
vindo à formação e informação dos que nestas áreas labutam, fizemos es
ta edição, que contando com a compreensão e colaboração dos autores,
pode ser entregue a todos os participantes quando da abertura desta
Jornada.

Pessoalmente, acredito no pleno sucesso deste evento e desta edição,
em decorrência natural do alto gabarito dos autores,e do grande in-
teresse e colaboração de todos os participantes, aos quais aprovei-
to para expressar meu apreço e agradecimento.

Agradeço ainda ao Dr. Rex Nazaré Alves, presidente da Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear pelo apoio e incentivo a todas as atividades
e eventos da ABFM; ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria, na pes
soa de seu diretor, Dr. Carlos Eduardo Veloso de Almeida, pela aten-
ção e facilidades concedidas, sem as quais esta Jornada não se realiza
ria; a todos os co-patrocinadores e aos meus queridos amigos da Comis
são Organizadora.

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 1983,
Anna Maria Campos de Araújo

Coordenadora da Comissão Organizadora



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ABFM

Nais uma vez nos reunimos para trocar idéias e experiências.

Oxalá que esta Jornada tenha contribuído neste sentido.

Nossos agradecimentos ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria pelo
apoio e infra-estrutura.

São Paulo, Agosto de 1983.
Paulo Mota Craveiro
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13 PAINEL: "PROTEÇÃO RADIOLOGICA EM RX DIAGNOSTICO1

- "PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO PACIENTE EM RAIO-X DIAGNOSTICO"

Anna Maria Campos de Araújo
Instituto de Radioproteção e Dosimetria/CNEN
Av. das Americas, km. 11,5 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ

I. INTRODUÇÃO

Dentre as diversas contribuições a exposição do homem as radiações
ionizantes, oriundas de fontes artificiais, a maior parcela prover
da Radiologia Diagnostica. Com o desenvolvimento dos procedimento.3
e dos equipamentos radioloçicos, sabemos hoje, que um exame
radxologico correto e adequadamente indicado, pode ser realizado

0

cim certeza absoluta de seu beneficio, apesar dos efeitos danosos
tíos raios-X.

Para Isto e importante que a justificativa clinica do exame seja
criteriosa e indiscutível, e que o equipamento e a técnica utilizaco;
conduzam à menor exposição possive. do paciente. Se cada exame
individual for assim realizado, o risco coletivo será justificável
e minimizado. Vale a pena lembrar que a exposição da população,
em decorrência das aplicações médicas das radiações ionizantes, e
a única que pode ser bastante reduzida sem qualquer prejuízo da
qualidade diagnostica ou terapêutica.

Gostaríamos de ressaltar que "exposições médicas" referem-se apenas
as exposições intencionais de pacientes por razões diagnosticas ou
terapêuticas. Elas nada tem a ver com as exposições das equipes
(medicos, técnicos ou enfermeiras) que irradiam ou lidam com estes
pacientes.

Como nâo nos e dado opinar na decisão da realização ou nao de
qualquer tipo de exame radiografíco, límítar-nos-eraos a tratar das
np.didas e procedimentos relativos à Proteção Radiologica do Paciente,



sem detrimento da qualidade diagnostica.

II. FATORES TÉCNICOS E FÍSICOS DA PROTEÇÃO DO PACIENTE

2.1. Introdução:

0 nível da exposição de um paciente depende de vários fatores técnicos
e físicas. Para que possamos reduzir ao mínimo possível esta exposição,
é preciso eliminar toda a radiação que não contribua para formação da
imagem útil, e escolher corretamente a sensibilidade do sistema de
registro da imagem para cada caso em particular. Os equipamentos
modernos permitem esse acerto com mais facilidade que os antigos.

Nenhum equipamento deve ser usado para propósitos diferentes
daquelas para os quais foi criado, a menos que sejam feitas adaptações
testadas por pessoas credenciadas.

Testes periódicos de todos os aparelhos de raios-X devem ser
realizados como parte de um Programa de Controle de Qualidade.

Veremos a seguir algumas medidas praticas para atingirmos a melhor
proteção do paciente sem prejuízo da informação diagnostica.

2.2. Propriedades do feixe de radiação;

0 feixe de raios-X ao atravessar um paciente, sofre uma atenuação
causada por absorção e por espalhamento, alem da influencia da lei
do inverso do quadrado da distancia.

A "razão de transmissão" é definida como a razão do kerma médio de
saída para o kerma médio incidente, onde:
kerma médio de saída = kerma na superfície da pele do paciente, onde

emerge o feixe de raios-X

kerma médio de entrada = kerma na superficie da pele do paciente onde
entra o feixe de raios-X

Esta razão de transmissão e em geral igual ou menor que 0,01. A
resposta do sistema receptor da Imagem (filme ou tela fluoroscopica)
depende principalmente do kerma de saída. Assim sendo, para um dado
kerma de saída, um aumento na razão de transmissão corresponde a uma



diminuição na dose do paciente, e consequentemente nos orgaos e

tecidos inclusos no feixe primário. Alterações i>a razão de

transmissão pocem levar simultaneamente a mudanças na resposta do

sistema de registro da imagem e na quantidade de radiação

espalhada, invalidando assim as vantagens obtidas ro que tange a

dose absorvida pelo pacience.

A razão de transmissão varia com:

- a divergência geométrica do feixe primário de raios-X (lei do

inverso do quadrado da distancia)

- qualidade da radiação (distribuição dz energia dos fotons no

espectro de radios-X)

o tamanho do feixe de raios-X incidente no paciente

- a espessura do paciente

A seguir veremos esta variação em função dos três primeiros param.'*l ros,

pois apenas eles podem variar na realização dos exames de um mesmo

paciente.

2.2.1. Oivergencia do feixe de raios-X:

Segundo a lei do iuve.so do quadrado da distancia para uma fonte

puntiforme, a intensidade da radiação varia inversamente ao quadrado

da distancia ate a fonte. Assim sendo, quando se diminui a

distancia foco-objeto, mantendo-se constantes o tamanho d<. campo e

o kerma incidente no plano do receptor da imagem, o kerma na

superfície de incidência (pele do paciente) aumenta abruptamente,

mas a energia total absorvida e alterada de um valor muito pequeno.

Aumentando-se a distancia foco-objeto para valores maiores que 1

metro, incorremos somente numa redução do kerma na superfície de

incidência (Fig. 1). Grandes distancias foco-objeto são

desejáveis, mas não apenas por este motivo.
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FIG.1 - VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO NA
PELE DO PACIENTE COM A
ALTERAÇÃO DA DISTÂNCIA
FOCO-FILME.

Koc oniendaçoes rel.it ivas a distancia foco-pele (DFP) minima:

1 -1 i cm equipamentos de raíos-X do tipo transport.ave 1 usndos para

radiografia e fluoroscopia, a DFP nao deve se' menor que 30cm;

2'') em equipamentos do tipo tixo, usados também para radiografia <;

f luoroscopia, a DFP nao deve ser nunca menor que 30cm: idealrrente

ela nao deve ser menor que 45cm;

)•') em abreu^rafias e t e 1 e-rad í ogra f ias do tórax , a distancia foco-

receptor da imagem deve ser no mínimo de 120cm.



2.2.2. Qualidade da radiação:

A qualidade da radiação e a medida do poder de penetração de um fei/t
de raios-X. E geralmente expressa em termos da camada semi-redutoru
(HVL) ou da mergia efetiva. Ela depende de vários fatorer, dentre
os quais ressaltamos:

.t ) .< volt agem pico aplicada ao tubo dt raios-X

b) a forma de onda da alta teiisáo

c) a fH tração do feixe

a) Voltagem aplicada ao tubo de raios-X:

Quanto maior a voltagem aplicada ao tube de raios-X, mais penetrante

e o feixe de radiação. Portanto, a medida em que a voltagem aumenta,
0 *

a dose necessária ao sistema receptor de imagem sera obtida com menor
exposição na superfície do paciente.

Entretanto, para voltagens muito mais altas, o contraste entre o
osso e o tecido mole decrescera, e mais radiação espalhada

0 0 «v 0

atingira os orgaos situados fora do feixe primário. Trabalhanrio-se
com voltagens pico em torno de 100 KV, introduzimos uma
substancial redução na dose-pele para uma dose de saída constante.
Ainda neste caso, quando as gonadas permanecem no feixe primário,

0 0 0

a dose nos testículos e também bast.mte reduzida. A dose nos
0 n, A - ^

ovarios sofre uma diminuição menor em decorrência da localização
* rs

mais profunda dos ovarios. Quando as gonadas se situam fora do
feixe primário, elas recebem apenas as radiações espalhadas,
sofrendo portanto uma influencia nvjito menor do aumento da voit agem
pico.
b) Forma de onda:

Outro modo de reduzir a dose no paciente e, por exemplo, usar
geradores trífasícos ao invés de geradores monofasicos, porque as
fontes de alta tensão sao, em geral, alimentadas por corrente
alternada retificada insuficientemente fazenJo com que a voltagem
aplicada ao tubo seja pulsante, ao invés de constante. Isto e
comumente conl.tci'io como "ripple".



Para uma mesma voltagem pico, um tubo ligado a um gerador que possua

um" ripple"pequeno, produzira uma quantidade muito maior de radiações

de maior poder de penetração do que um tubo ligado a um gerador com um

grande "ripple". 0 primeiro caso dar-nos-á uma maior razão de

transmissão, levando-nos portanto a uma redução da dose na pele do

paciente para uma dose de saida constante.

c) Filtração do feixe:

A filtração provida pela janela e outras parses do tubo de raios-X

e conhecida como filtração inerente. Na maioria dos tubos ela varia de

0,5 a 2,0mm de alumínio (Al). Qualquer outra filtração é dita, então,

filtração adicional. A filtração inerente mais a filtração adicional

formam a filtração total. A filtração total permanente deve ser

especificada pelo fabricante numa placa indicativa localizada sobre o

emissor.

Quando um tubo e operado em uma dada voltagem e corrente o acréscimo de

um filtro levara a uma redução na taxa de dose e a um feixe de mesma

penetração mas menor intensidade. 0 aumento da filtração produz uma

considerável redução na exposição na pele do paciente e uma pequena

diminuição na dose em profundidade.

A medida que aumentamos a filtração total, diminuímos a intensidade

do feixe no ponto de interesse. Por isso, para que a dose no

sistema de registro de imagem nao seja alterada, torna-se necessário

compensar esta diminuição com o aumento do mAs.

Recomenddações relativas a filtração mínima:

1?) para técnicas normais de diagnóstico, o feixe deve possuir a

filtração total mínima de 2,5mm Al, dos quais l,5mm devem ser

permanentes;

2?) para unidades de raios-X odontologico que operam com a voltagem

maxima de 70 kV, a filtração total permanente mínima deve ser

de l,5mm Al; para unidades que operam com voltagens maiores, a

filtração total mínima deve ser de 2,5mtn Al;

33) para equipamentos radiograficos destinados a procedimentos especiais

(tipo mamografia), outras especificações devem ser observadas,



_m otnhum caso, a filtrtiçãc total permanente d?'.*" s.

interior a O.̂ mtn Al ou C,03mm Mo. NÓ faLels 1 temos os

mais comuns Ca :amada-semi redutora (HVL) para diferentes

filtraç^es totais e volt?.gens aplicndas ao tubo.

t.% 3. TaTianho do campo de ra<;iaçào:

Dentre as mais importantes técnicas para a redução da irrad*aça

do paciente, esta e limitada', do tar,)óinc ÜP campo ao menor tamanhe

txequivei, bem como seu correto posicionamento. Esta diminuição

no tamanho do campo reduz nao somente a quantidade de radiação a

qual o paciente se expõe; mar indubitavelmente a dose nas gonadis

o na medula óssea (quando estas nao estão inseridas no feixe

primário). Ocorre ainda a redução da radiação espalhada qi»e

alcança o filme, levando consequentemente ? uma uialhoi qualidade

da imagem radiografica.

TABELA ?

VALORES DE CAMADAS SEMI-REDUTORAS EM FUNÇÃO D/T FILTRADO 1OTAL
í DA VOLTA6EM APLICADA A' TUBOS DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA.

VOLTA6EM PICO (KV)
F1LTRAÇÃO
TOTAL 30 id 50 60 7C 30 9 0 1 0 0 110 120
(MM *L> CAMADAS SE«I-REDüTO!US TÍPICAS (MM AL)

0/5 0,36 0,47 0.58 0,67 0,76 t.&i 0,9? 1,03 1,08 1J&
1,0 0,55 0,78 0,9F i,08 J,21 1,33 3,16 1,?8 1,70 .1,82
1,5 0,78 1,04 1,25 LU 1,59 1,75 1,90 2,08 ?.?5 2,í«2
2,0 0,*. 1,22 LH9 1,70 1,90 2,10 2,28 2,48 2,70 V,90
2,5 1,02 1,38 L69 1,95 2,16 2,37 2,58 2,82 3,06 3,30
3,0 • 1,49 L87 2,16 2,40 2,6t 2,86 3,12 3,38 3,65
3,5 - L58 2,00 2Í34 2,60 2,86 3.12 3,40 3,68 3,95

NOTA: ESTA UBt'.A F . Ú I O Í PARA GERAOORr.S «ONOfÁSICOS
CJH RETIFICAÇÍO <E ONDA C O M P L £ T Í 'OBTIDA DE HALE
1066)} POR INTERPOL "Í0 E E



Em muitos exames radio?ogicos, as gonadas (especialmente as masculinas),

podem ser mantidas fora do feixe útil apenas pelo ajuste e centralização

corretos do campo de radiação. Assim, por exemplo, em radiografias

urologicas masculinas, o ajuste correto do campo de irradiação pode

reduzir sensivelmente a dose nas gonadas (Fig. 2).
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FIG.2 - EXPOSIÇÃO NAS GOMADAS MASCULINAS
EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE 0
LIMITE DO CAMPO DE R-X E A LOCA-
LIZAÇÃO DAS GONADAS,
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Nas radiografias do tórax, a ausência dt colimação correia podt
resultar na irradiação das gonadas femininas, e até mesmo das
masculinas. Em se tratando de crianças, esta situação e ainda ma s
drástica e portanto, de maior importância. Este tipo de erro pode
levar a uma dose nas gonadas ate 100 vezes .naior do que <? necessária.

Alguns outros casos ainda devem ser lembrados. Assim, por exemplo,
nas radiografias de mãos, deve-se ter cuidado para que o paciente
não se posicione de modo a ficar com suas gonadas também na
direção do feixe primário. No caso das radiografias odontologicas,
similarmente, deve ser evitada toda angulaçao do feixe que atinja
também as gonadas. As mesmas considerações devem ser feitas também
em relação a medula óssea.

A delimitação do feixe deve ser sempre visualizada em qualquer
radiografia. 0 tipo ideal de colimador e o luminoso ajustavel.
Neste caso e importante a verificação periódica da coincidência do
campo luminoso com o de radiação 0 controle automático do tamanho
de campo e ideal nos casos em que a indicação luminosa não pode sei
usada, bem como a realização de "spot-film" em caso de exames
fluoroscopicos.

Para qualquer tipo de radiografia ou fluoroscopia podem ser usados
cones ou díafragmas, desde que nas dimensões corretas para cada
tipo de exame. 0 que e totalmente condenável e o uso exlusivo do
maior cone ou diafragma para todo e qualquer tipo de exame.

2 4. Blindagens;

A blindagem de areas especificas, como gonadas, lentes dos olhos e
tíreóíde, pode ser de grande importância como método de minimização
da exposição do paciente. Essas blindagens entretanto só devem ser
usadas quando não interferirem no diagnóstico radíográfico.

2.4.1. Gonadas:

AS- gonadas de indivíduos potencialmente reprodutores devem ser
otegidas quando situadas dentro do feixe primário ou até 5cm
áste. 0 uso da proteção gonadal em homens, pode reduzir a dose na

eônadas de ate 957. quando estas se situam no feixe primarão. No
caso de mulheres esta redução é menor (cerca de 50%) = O restante
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da dose nas gônadas e devido a radiação espalhada internamente, a
não pode ser diminuída. 0 maior problema desta proteção em mu Inerte
e meninas e* a localização exata dos ovarios.

Existem três tipos básicos de proteção gonadal:

19) blindagem de contato

25) blindagem de sombra

3?) blindagem de contato com formato especifico

Estas blindagens devem ter pelo menos 0,5mm de equivalência em
chumbo.

A blindagem de contato e a mais barata e a de mais fácil utilização.
Ela consiste de simples pedaços de lençol de chumbo ou de borracha
plumbifera (ou mesmo luvas ou aventais plumbiferos) colocados
diretamente sobre a região a ser protegida (gonadas, por exemplo).

As blindagens de sombra sao blindagens radio-opacas colocadas entre
o tubo de raios-X e o paciente, ira& não ei.i contato com este. Esta
blindagem é posicionada pela sombra produzida pelo campo lunrnoso.
Sua maior vantagem é de origem social, pois neste caso o técnico
nao tem que manipular as gonadas masculinas.

As blindagens de contato com formato especifico existem apenas para
indivíduos do sexo masculino. Elas podem ter a forma de uma cavidade
para envolver os testículos, ou ainda o formato de cuecas. Sao
feitas de lençol de chumbo ou de borracha plumbifera. Tem a vantagem
de permitir a fácil movimentação do paciente para diferentes
posicionamentos. As cuecas resolvem bastante esta problemática, uma
vez que podem ser colocadas pelo próprio paciente.

2.4.2.. Olhos:

Em alguns exames radiograflcos, a dose nas lentes dos olhos podem
chegar a 0,2 - 0,3 Gy. Embora este valor seja considerado pequeno
para causar catarata, quando sao realizados estudos múltiplos
envolvendo altas doses, tais como em angiografias e tomografias
cerebrais, a blindagem do globo ccular torna-se de grande Importância.

12



Em angiografias "Bergstrttm e al" (1) mostraram que a blindagem do

olho com vidros plumbiferos adequados, reduzia a dose no olho de

até 1/10.

2.5. Controle da radiação espalhada que alcança o sistema de registio

de imagen;

Os meios básicos de controlar a radiação espalhada sao:

- 33 grades

- a técnica do ''air gap"

- a tecniv a "»• "'moving slit"

2.5.1. Gradei:

As grades são localizadas entre o paciente e o sistema registrader

de imagem. Serveir para reduzir a quantidade de radiação espalhada,

permitindo a traioi transmissão possível da radiação primária e-

mergente que atuara na formação da imagem. A redução da radiação

espalhaod permite melhorar a qualidade da imagem radiogratica.

Outrossim, as grades ac absorverem parte das radiações que saem do

paciente, levam a um aumento das fatores que regem a exposição, e

consequentemente da dose no paciente. Esse aumento depende porem

de vários fatores, dentre os quais a voltagem do tube e o espaçamento

d?s linhas da grade. Quando do emprego das grades, deve-se prestar

especial atenção ao alinhamento correto da grade com o foco do tubo

de rnios-X, particularmente quando esta grade tiver uma alta razão

dt> grade ou for do tipo de 'linnas cruzadas", além da distancia

foi-o-grade, que deve obedecer os v? lores específicos para os qua ia

a grade foi criada. Sem est%s precauções, c filme poderá ficar

e/posto de modo insuficiente on •iesuniforme.

2.5.2. "Air Gap";

Esta técnica consiste cm deixar um espaço de ar entre o paciente e

o detetor, ao invés de usar grades (Pig. 3). Ela é particularmente

útil nos exames de tórax com uma distancia feco-filme de 2 metros,

para os quais se deixa um "air gap" de 10cm.



Fig.3 : Técnica do Air Gap

2.5.3. "Moving Slits"

Este tipo de técnica radiográfica tem sido recentemente aplicada na

pratica radiográfica como mais uma possibilidade de redução da

radiação espalhada.

Consiste na irradiação do paciente com um feixe de raios-X colimado

com o formato de uma fenda e que se move sincronizado com outra

fenda localizada junto ao filme (Fig. 4 e 5). Através desta técnica

e possível eliminar grande parte da radiação espalhada pelo pacience,

melhorando o contraste radiografico, alem de reduzir a dose no

paciente.
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- o - FOCO DL P-X

COLÍMADCR

CEIXE DE R-X

"MOVING SLIT"

FEIXE DE R-X

OEJETO

"V TTtflfltáintH -"MOVING SLIT"

FILM+CASSETTE

FIG 4. PRINCIPIO DE RADIOGRAFIA COM "MOVING SLIT"
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FIG 5. ESOUEMA DA TÉCNICA RADIOGRAFICA
COM "MOVING SLIT"

1 = TUBO DE R-X 2 = CONE 3 = 19 "SLIT1

4 = 29 "SLIT" 5 = CASSETE

2.6. FiImes e Ecrans:

Devido à necessidade de doses relativamente altas, as radiografias

sem ecran ou cela intensificadora tem atualmente muito pouca aplicação

na Radiologia Diagnostica.

A combinação "filme+ecran" permitiu uma sensivel diminuição da dose

no paciente. Como uma grande variedade de filmes e ecrans e encontrada

hoje no mercado, tornou-se imprescindível o conhecimento detalhado

de todos eles e suas corretas combinações, para que os exames

realizados em cada aparelho de raios-X produzam o resultado desejado

com a menor exposição possível do paciente.

2.7. Processamento de filmes:

Sob o ponto de vista da proteção do paciente, as técnicas de

processamento dos filmes sao de grande importância, basicamente por

duas razões:
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1?) o processamento incorreto pode levar a diversas '.repetições da

esposi^ao;

2°) o processamento adequado dos filmes, alem de permitir a

realização de radiografias de ótimo va'oi üiagnostico com a

minims exposição do paciente, permite ainda a obtenção de

resultados facilmente reprcdutivii?.

RECOMENDAÇÕES

1?) deve-se ter cuidado para que, ao prende/mo 5 os filmes eir

colgaduras, não o façamos e.n pontos tais que p.ovoquem dano e

obscurecimento de uma região de interesse;

25) site. condições de rotina, e importante que não se empregue nunca

técnicas envoivenGo altas exoosiçoes e baivos tempos de ievttl<*ç,a:>,

os quais levam sempre a altas c desnecessárias exposições dos

pacientes;

3^) testes peri&dicos devem ser feitos para verificar a integridade

física dos ecrpns e dos cassetes, alem do escurecimento adequado

da câmara escura;

4?) as câmaras escuras devem possuir lanternas de segurança com

filtros adequado- t estaren situadas r>m posições corretas, para

evitar velamento dos filmes t corsequente aumento da exposição

•':?•: pacientes;

?) cuidados e recomendações especificas dj/em ser levacios «;m

consideração para cada tipo de revelação, isto e, manual ou

automática.

III. RECOMENDAÇÕES GERAIS:

a) junto ao comando de cada aparelho de raios-X deve haver ums iabe Ia

com todos os fatorep (kV , mA, s, e distancia) inerentes a cada

técnica e tipo de exame que ali possa ser realizado.

b) um filme ou exposição so d*>ve ser repetido na certeza de que

alguma informação será acrescida, e nunca por simples motivos

estéticos.
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c) quando diferentes tipos de filmes e cassetes são manipulados numa

mesma câmara escura, e essencial que cada cassete possua alguma

marca palpável para que a combinação "filme+ecran" usada seja

sempre a correta para cada exame em curso.

d) em casos de exames que requerem um grande numero de filmes, como

angiografias ou tomografias, e aconselhável que antes de começar

o exame, seja feita um "radiografia teste".

e) e recomendável que os técnicos vejam as radiografias que tiraram

assirc que elas estejam reveladas, pois qualquer falha no

equipamentos de raios-X ou no processamento poderá ser corrigida

antes que o paciente continue sendo desnecessariamente exposto.

f) flutuações na voltagem e no gerador, que levam invariavelmente a

erros nas exposições, podem ser evitadas com o uso do controle

automático de exposição.

g) quando do emprego de unidades moveis de raios-X, especial atenção

deve ser dispensada a distancia foco-filme, pois a exposição varia

com o inverso do quadrado da distancia.

h) a imobílizaçio dos pacientes, principalmente no caso de crianças,

e outro fator de grande importância na redução de repetições das

exposições.

i) o mesmo ocorre em relação ao preparo e posicionamento corretos do

paciente.

j) a fluoroscopia so deve ser realizada quando a informação necessária

não puder ser obtida por radiografia ou algum método não radiológico.

k) ainda sobre a fluoroscopia, ela deve ser preferencialmente empregada

para estudos dinâmicos do que para avaliar detalhes anatômicos.

1) em exames de abdomem ou pelvis de pacientes do sexo feminino com

capacidade de procriação, deve ser sempre indagada e anotada a

data do ultimo período menstrual e se ha suspeita de gravidez. A

"regra dos 10 dias" deve ser sempre obedecida»

m) os técnicos executores de exames radíograficos so os devem realizar

sob a supervisão de um médico radiologista.
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ii) o preparo destes ttcrico.- e fator preponderante tanto Ja '-rote-jo

RadiologKa como da Qualidade da Imagem Radiugraf-~a.

o) ES e-ifern?eirdD diretamente envolvidas era exames radiolrgicas

devera receber informações especificas de Proteção RadicloçicJ

ni que tange a si próprias e aos pacientes.

j) a mauografia, por principio, so deve ser feita L>IH mulheres com

mais de 50 anos o para detetar pequenas alterações i'.om cerca

de 5mr> de diâmetro^.

q) devem ser criados e implantados em rodos os serviqor de
0

r.adíodiagnost ico, Programas de Csr.trole Je Qual{dade, visando

estabelecer procedimentoc de monitoração periódica ou continua

da fortormance de todos os equipar.ientos de raios-X, bem como do

sistema de processamento dos flines, sempre com o intuito de

OBTLR A MELHOR INFORMAÇÃO DIAGNOCTICA JJM A rfFNOR EX'MSICAO DO

1-ACTEN'ft.
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PROTEÇÃO RAPIOLÓGICA OCUPACIONAL EM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA"

Hei voeio Corrêa Mota

Instituto de Radíoproteçao o Dosimetria/CNEN

Av. das Americas, Km. 11,5 - Barra da Ti jucá - Rio de Janeiro/RJ

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
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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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"PROPOSTA PARA FISCALIZAÇÃO DE RAIO-X DIAGNOSTICO A NlViX FSíT, HJAL
BASEADA NA EXPERIÊNCIA DE SÃO PAULO"

Paulo Mota Craveiro
Divisão do Exercício Profissional
Secretaria de Estado da Saúde de Sao Paulo/SP

I. INTRODUÇÃO

As atividades de fiscalização legal em qualquer Setor, estão
relacionadas coro a verificação da observância de Normas e
Recomendações. A proteção radiologica nos diversos setores de
atividades que utilizam radiações íonizantes deverão estar em
concordância com:

(a) Recomendações de organismos competentes nacionais e
internacionais;

(b) Normas estabelecidas por autoridades locais e nacionais,
baseadas nestas recomendações;

(c) Códigos de pratica adotados pelos próprios Setores de
atividades.

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Sao Paulo, através ài
seção de raio-X e substancias radioativas, baseada no Decreto
nS 12.660 de 10 de novembro de 1978, realiza fiscalização de
proteção radiologlca em todas as instalações do Estado de São Paulo,
que utilizam radiação ionizante para fins medicos.

0 Decreto em questão, complementa o Decreto nS 12.342 de 27 de
setembro de T978 que aprova o Regulamento a que se refere o Artigo
22 do Decreto-lei n2 211, de 30 de março de 1970, que dispõe sobre
normas de proteção, preservação e recuperação da Saúde no campo de
competência da Secretaria de Estado de Saúde.

II - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 13 - Para efeito desta NortT.a Tecnicc Especial, serão ar
expressões técnicas assim definidas:

1 - radiação - energia radiance que se propaga no espaço na forma
corpuscular ou eletromagnética;



II - radiação ionizante - qualquer radiação eletromagnética ou de
partículas que, direta ou indiretamente, seja capaz de ionizar o
meio propagador;

III - ionizaçao - processo pelo qual o átomo ou molécula eletricamente
neutro transforma-se em um ion carregado;

IV - irradiação - a resultante de ato de expor ou o estado de estar

exposto à radiação ionizante;

V - raios X - radiação eletromagnética produzida por freamento brusco

de elétrons acelerados;

VI - radiação ultravioleta - radiação eletromagnética cujo

comprimento de onda varia de 1.700 a 3.900 Angstron-

VII - radiação primária - radiação originada diretamente da fonte
radioativa;

VIII - radiação secundaria - radiação espalhada por qualquer
material irradiado;

IX - feixe útil - parte aproveitável da radiação primaria da fonte
radioativa que passa através da "janela", cone, diafragma ou outro
colimador qualquer;

X - radiação de vazamento - radiação que escapa da proteção em torno
da fonte radioativa, em todas as direções, com excessão do feixe
útil;

XI - barreira protetora - anteparo do material absorvente destinado
a atenuar a radiação;

XII - equivalente em chumbo - espessura de chumbo puro laminado,
equivalente, em absorção, a do material utilizado, sob condições
determinadas;

XIII - area controlada - área em que a exposição à radiação, do
pessoal em serviço esta sob a supervisão de um responsável pela
proteção;

XIV - instalação de radiação - qualquer local onde se instale

aparelho que produza radiação ou em que haja produção, armazenamento,
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emprego ou disposição de substancias radioativas, para qualquer

finalidade;

XV - exposição X - quociente de dq por dm, onde dq e a soma das

cargas elétricas de todos os ions de um mesmo sinal produzido no ar

quando todos os elétrons (negativos e positivos) liberados por

fotons num volume elementar de ar, de massa dm, são completamente

freados no ar:

X - dq

dm

XVI - dose - quando nao acompanhada da palavra absorvida, dose ou

'dose de radiação e usada como sinônimo de dose equivalente;

XVII - dose absorvida - quociente da energia transferida pela

radiação em um volume elementar de matéria, pela massa da matéria.

A unidade de dose absorvida e o rad. 1 rad = 100 erg/grama.

XVIII - dose equivalente - produto da dose absorvida pelos fatores

de qualidade, de distribuição de dose absorvida e de outros fatores

modificadores. A unidade de dose equivalente e o rem.

XIX - dose maxima permissivel - limite da dose, fixando o valor

máximo de dose aquivalente que trabalhadores podem receber, em

período especifico, sob condições definidas e em observância de

princípios operacionais fundamentais, tais como, controle medico,

físico e administrativo;

XX - transferencia linear de energia (LET) - quociente da energia

media localmente transferida de uma partícula carregada com uma dada

energia, pela distância percorrida no meio;

XXI - fator qualidade - expressa as variações da efetividade

biológica de uma dose absorvida, decorrente da transferencia linear

de energia (LET);

XXII - fator distribuição - expressa modificações no efeito

biológico, devidas à distribuição nao uniforme de núcleos

radioativos incorporados.

Parágrafo Único - "As unidades becquerel (Bq=ls ), gray (lGy=100rad)

(criadas em 1975) e sievert (Sv*l00rem) (criada em 1977), deverão ser
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implantadas no prazo de 10 anos a contar da data de suas criações.

III - INSTALAÇÕES

Artigo 2? - "0 local das instalações de radiação, além das

disposições as habitações e estabelecimentos de trabalho em geral,

deve satisfazer mais as seguintes:

I - as instalações de radiação devem ser localizadas, de preferência,

em pavilhão isolado ou em local que ofereça condições de segurança e

proteção a critério da autoridade sanitaria competente, de acordo

com os dispositivos legais em vigor;

II - as salas em que se processam irradiações, devem ser

suficientemente amplas as instalações a que se destinam, e

apresentar boas condições de ventilação e iluminação a critério da

autoridade sanitaria competente;

III - as salas devem conter apenas móveis indispensáveis, de

preferencia de madeira;

IV - a sala em que estiver instalado o aparelho de raios X dentário,

deve, nao necessariamente dentro dela, permitir ao profissional

afastar-se do aparelho, 1,80 m, no mínirro e em sentido contrário ao

feixe útil de raios X."

Artigo 32 - "As paredes, aberturas, teto e piso da sala de radiação

devem oferecer proteção suficiente para não ultrapassar o limite

máximo permissivel.

§ 15 - Nas salas de raios X dos consultórios dentários, quando

houver divisão leve, deve haver biombo móvel de 40 x 40 cm,

reforçado com lâmina de chumbo de 1 mm de espessura.

§ 22 - Esse biombo, deve ter altura regulável de modo a poder ser

nivelado com a cabeça do paciente, deve ser colocado a 50 cm dela,

perpendicularmente a incidência do feixe primário dos raios X."

Artigo 4<? - "0 piso da sala de radiologia deve ser recoberto com

material isolante adequado, a critério da autoridade sanitária

competente."



Artigo 59 - "Os aparelhos de raios X serão instalados, de

prcfercnria, cie m-.vlo i|ue o f?ixe útil nao seja dirigido para os

locais frequoi.tiir.ínre ocupados por pessoas."

Artigo 6? - "TrHo serviço ou instituto de radiologia diagnostica

deve conter sala ^e recepção e secretarip com area minima de 10 m7 ,

snla de rr. .os X, e câmara escura, quando exigida pelo processo de

revelação empr-t-eaio."

Artigo 7:J - "A-. nnpolas Jf raios X diagnostico devem ter proteção

adequada e fii' : o -;c .-• 1 ii";'nio de 2 mm de espessura, ate 70 kVp e

2,5 trvi, acima do 70 IVp, independente da infiltração inerente.

Parágrafo único - Nos aparelhos de raios X dentários, o diâmetro de

feixe útil de radiar.IÜ deve ser de 7 cm, no máximo a distancia de

2 cm, ou mais, da ponta do cone localiz.idor."

Artigo 82 - "Qiisr.cio a mpsa do comando do aparelho de raios X, de

tensão nominal inferior a 125 kVp, estiver situada dentro da sala

de raios X, deve huv^r un biombo protetor para o operador, provido

de visor de vidro plumb liero, ambos com proteção equivalente a 2 mm

de chumbo.

§ 1 2 - 0 biombo dc?"f ter forma adequada e dimensões suficientes para

a proteção do operador.

•j 2? - Os aparelhos providos de válvulas retificadoras que emitem

deverão ter proteção adequada."

Artigo 0? - "Quando a mesa de comando do aparelho de raios X, de

tensão nominal superior a 125 kVp, estiver situada situada dentro da

sala de raios X, exigir-se-á a construção de cabina de comando, de

acordo com as especificações prescritas pela autoridade sanitaria

competente e de acordo com os dispositivos legais em vigor."

Artigo 105 - "Qualquer parte do aparelhamento de raios X, acessível

ou destinada à manobra ou controle de uso, deve ser a prova de

choque."

Arrigo 11° - "Os aparelhos de raios X destinados a prática de

r*riíosc opía, dt-vem ser providos de um dispositivo destinado a

imp<Hir n Lontínui funcionamento da instalação, em caso de ligação



acidental."

Artigo 12? - "A entrada da linha, em local visível e de fácil

alcance do operador, longe dos dispositivos de alta tensão, deve ser

colocada uma chave geral de fácil manejo.

§ 12 - Quando o gerador alimentar mais de uma ampola, cada uma

destas linhas secundarias sera provida de uma chave secundaria, que

isole completamente, quando fora de uso.

§ 25 - A chave primaria e as secundarias nao deve ter a

possibilidade de serem ligadas acidentalmente."

Artigo 13? - "As chaves gerais devem ser do tipo blindado e provida

de fusíveis com capacidade adequada."

IV - FUNCIONAMENTO

Artigo 202 - "As instalações de radiações somente podem entrar em

funcionamento, com as suas especializações definidas, depois de

licenciadas sob responsabilidade do profissional legalmente

habilitado, com termo de responsabilidade assinado perante a

autoridade sanitaria competente, e com pessoal técnico também

legalmente habilitado.

§ 12 - As instalações de radiação só podem entrar em funcionamento

com a presença e sob a supervisão direta do profissional responsável,

que também supervisionara a execução das medidas de proteção

radiologica.

§ 22 - Essas instalações podem funcionar com profissional

responsável substituto, legalmente habilitado, com termo de

responsabilidade assinado perante a autoridade sanitária competente,

para suprir os casos de impedimento ou ausência do titular."

Artigo 215 - "0 alvará de iuncionamento das instalações de radiações

sera renovado anualmente ate 31 de março de cada ano."

Artigo 225 - "E obrigatorioa afixação do alvará de funcionamento da

instituição, em quadro próprio e em local vísivel ao publico.

Artigo 23? - "As instalações de radiação devem ser mantidas em
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perfeitas condições de ordem e higiene.

Artigo 24? - "As instalações de abreugrafia, radioterapia,

radiumterapia e medicina nuclear, oficiais e parr iculai.^s, fc-si.

livro p^opr^o, com folhas numeradas, com termo de abertura e

"icerr--tnento pela autoridade sanitaria competente e por esta

devidamente rubricado, destinado ao registro diário dos exames ou

tratamento, indicando, obrigatoriamente, o numero de ordem, ? data,

o nome do paciente, seu endereço completo e o seu documento legal dt

identificação, com a especificação de sua natureza e serie.

§ 1? - Quando se tratar de exame e/ou tratamento requisitados pelo

INAMPS ou instituições congêneres, em lugar do endereço e do nome do

paciente, poderá ser registrado o numero de sua matricula no INAMPS

e a designarão do posto de atendimento em que esta inscrito.

§ 25 - \;_e livro permanecera, obrigatoriamente, no estabelecimento,

sera assinado diariamente pelo profissional responsável, ou seu

substituto legalmente habilitado, e exibido a autoridade competente,

sempre ^<:e solicitado."

Artigo 25? - "A mudança de locai das instalações de radiações

dependera de licença previa do orgao sanitário competente e do

atendimento das condições exigidas para o licenciamento."

Artigo 26? - "Os profissionais responsáveis por esses

estabelecimentos, quando nao forem proprietários, devem apre3entar

contrato de trabalho ao orgao competente, para notação."

Artigo 27^ _ "É vedada a presença na sala de irradiarão de qualquei

pessoa cuja permanência seja dispensável."

Artigo 28? - "Sempre que forem usados anestésicos inflamaveis, seja

na sala de raio X, seja em sala de operação, os exames radiologicos,

so serão realizados com aparelhos a prova de explosão."

Attigo 29? - Todo serviço de radioterapía deve possuir monitor

devidamente calibrado, destinado a verificação dos níveis de

radiação, bem como dosimetro clinico para calíbraçao dos aparelhos.

Parágrafo único - E obrigatório o levantamento radíometríco sempre

que houver mudança nas características e localizações dos aparelh'-:.'
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Artigo 30? - "Toda abreugrafia deve conter o numero de ordem do

cliente e a data constante do livro de registro, gravados

simultaneamente com a respectiva execução."

Artigo 319 - "E obrigatório o uso, nos serviços de raios X, de

acessórios necessários e adequados a proteção dos operadores e

pacientes, tais como, cones de proteção integral, diafragmas ou

outros colimadores de feixe, luvas, aventais e anteparos.

0 * 0

Parágrafo único - Para os aparelhos de raios-X dentários deve haver

um avental plumbifero de 75 cm x 60 cm, com proteção equivalente a

0,5 mm de chumbo, para proteção dos pacientes, especialmente

gestantes e crianças, desde o maxilar ate o terço médio das coxas."

V - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 392 - "A dose maxima permissive 1 para o corpo inteiro,
<* * M 0 0

gonadas ou orgaos hematopoieticos para individuos que trabalham em

contato direto com a radiação ionizante e de 5 rem/ano.

§ 1? - A dose total acumulada não deve exceder a dose maxima

permissivel, expressa pela formula D-5(N-18). onde D e expressa em

rem e N e a idade do indivíduo em numero inteiro de anos.

§ 29 - A dose máxima permissivel em um trimestre (13 semanas) é

3 rem, desde que a dose total nao exceda aos 5 rem/ano. Esta dose

nao se aplica a mulheres em idade de procriaçao.cujo limite e l,3rem

por trimestre.

§ 0 0 f * 0

39 - A dose maxima permissivel para os individuos do publico e de
0,5 rem/ano, para o corpo inteiro, gonadas ou orgaos hematopoieticos.

§ 49 - Menores de 18 anos nao podem trabalhar em contato com

radiações íonízantes."

Artigo 40 - "Na execução de radioscopias, radiografias e

aDreugrafias em geral, e em relação à sua repetição em um mesmo

paciente, devem ser tomadas as seguintes precauções:

I - a exposição a radiação deve ser reduzida ao mínimo necessário;

il - a exposição sistemática, para fins de cadastro e outros, de



memores de 14 anos, deve ser reduzida ao miniroc possível;

ill - a autoridade sanitaria competente determinara o prazo de

validade da abreugrafia normal e de relatório, o qual terá o .nesmo

valor da abreugrafia original;

Artigo 419 -"E proibido o trabalho em regime de exposição

ccupacional sem o uso de dosimetro de leitura indireta, ou similaitf

salve exceções estabelecidas pela autoridade sanitaria competence

mediante levantamento radiometrico."

Artigo 422 - "As fabricas de equipamentos de raios X para fins

medicos devem apresentar as especificações e características

cecnicas dos projetos dos aparelhos de sua fabricação ao orgao

sanitário competente para a devida apreciação nc que tange à

proteção radiologica."

Artigo 43? - "0 aparelho de Raios X para abreugr3tia. instalado em

Unidades Moveis deve ter proteção adequada de acordo com a

legislação vigente."

Artigo 449 - "Os veículos equipados con» aparelhos de Saioò X para

abreugrafia, devem ter suas faces laterais e postpriores, as portas

rie acesso, revestidas ate a altura de 1,6 m no minimo com 3 lamina

d£ chumbo de espessura correspondente a carga de trabalho de

aparelho."

Parágrafo único - Na frente da mesa de comando do aparelho de Raios

X para abreugrafi<i na unidade movei, devera haver, em toda extersao

entre soas faces laterais, uma divisão protetora fixa, ate a altura

mínima de 1,8 ÍIÍ, provida de visor plumbifeio fixo, ambos com a

proteção equivalente estabelecida neste artigo."

VI - FISCALIZAÇÃO

De acordo com o artigo 209,as instalações de radiações ien^zarues

somente podem entrar em funcionamento, com as suas especial zf>çõe~

definidas, depois de licenciadas sob a responsabilidade uc

profissional legalmente habilitado, com termo de responsaiilidac.:

assinado perante a autoridade sanitaria competente, e com pessos

técnico também legalmente habilitado.
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O responsável legal, através de oficio dirigido a Divisão cio
Exerccio Profissional, solicita vistoria, alvará inicial e termo de
responsabilidade, para o funcionamento de suas instalações de Raios
X.

Anexa ao mesmo:

a) xerox do Imposto Sindical;
b) xerox do documento profissional (CRM, CRO);
c) atestado de residência (xerox conta de luz, água etc.);
d) atestado de saúde;
e) 3 vias da planta àa instalação de Raios X, com as respectivas

vizinhanças, em escala 1:50.
t) xerox do contrato com a firma que fornece dosimetros de leitura

indireta em vigência;
g) relação do pessoal técnico que opera com Raios X, com respectivos

diplomas.

III - A fiscalização e feita por inspetores (Sanitaristas) fisicos
que através de uma inspeção inicial avalia as condições de proteção,
de acordo com as Normas.

A avaliação e baseada nos dados contidos no "BTC" ( Boletim de
Informação Cadastral) por ocasião da inspeção. 0 "BIC" alem dos
dados pessoais do responsável (artigo 20 - 1?), contem dados
relativos a sala de Raios X, aparelho de Raios X Carga de Radiação
Semanal e Vizinhanças. (Vide "BIC" anexo)*.

IV - Nos casos de duvidas quanto as condições de proteção, e
efetuado um levantamento radíometrito das vizinhanças da sala e
condições de proteção do operador.

V - Apôs avaliação dos resultados, a autoridade Sanitaria opina pela
concessão do alvará de funcionamento.

0 Alvura em questão e renovado anualmente (Artigo 21?).

A revalidação do alvará, sera baseada em inspeção feita por
autoridade sanitaria, que verificara as condições de funcionamento
nos termos do alvará inicial.

N,E. Ver também formulário de fiscalização adotado pelo IRO, no final
deste volume.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE

DIVISÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
BOLETIM DE INFORMAÇÃO CADASTRAL

DE RAIOS X - (SIC)

MEDICINA

PROFISSIONAL - . — _ -

ENDEREÇO - TE(..

CIDADE - BAIRPO.

AUTORIDADE SANITARIA -..- - — - _ -

SALA DE RAIOS X (CHOQUI n.° )

(Anotar no croqui TOOOS os dados assinalados com a&teiisco (') * SOMENTE ESTES).

(•) 1
C) 2

3.
(') <

C) 5

(•) 6.

(') 7.

Comprimento
Largura
Altur» (pé direito)
Paredes (só paredes sólidas):
(') 4.1 natureza (tüolo, concreto, etc.)
(') 4,2 espessura (1 tijolo, 1/2 tiialo, etc.) —
I') 4.3 reforço de chumbo:

(•) 4.3.1 altura
(') 4.3.2 extenslo
(') 4 .3.3 espessura mm

Portas.
5.1
5.2
5.3

localização
dimensões
reforço de chumbo mm

J.v.clas e outras aberturas:
. , 1 dimensões
6.2 altura em reiaçíe ao piso do vizinho

Vsces internas:
7.1 natkrezi
t.2 locelizaçfto
7.3 relorço de chumbo:

(*) 7.3.» altura . .
(*) 7.3.^' estenslo .

7.S.3 espessura

ftoteçio do operador:
(') 6.1 comando exWrnc à sala de raios-X

(') 8.2 cabine fechada (.elo e porta)

10.

.SIM/NAO

SIM/NAO
(•) 8.3 biombo:

(*) 8.3.1 natureza (Hjolo. concrete, etc.)
(*) 8.1.2 localizar no croqui
C) 6.3.» forma
(*) 6.3.4 dimensões:

(') 8.3.4.1 altura
(') 6 3.4.2 extensão
(') 4.3.4.3 espessura . . . .
(•) 6.3.4.4 retorço de

chumbo
em mm

(') f .3.4.5 visor tixo-equiv.
em
chumbo mm

Piso:
í . 1 Natureza (concr,, mad., chto, ete.)

9.2 Eapea. do concr. em cm
9.3 Revestimento (asaoa'ho. taco, vulcapiso, linólso.

etc.)
Teto:
10.1 Natureza (concr., mad., telhado, etc.)
1C.2 Fspesajra do concr. em cm
10.3 Revvst (estoque, mad., n/eatex, etc)

(') 11. Vizinhança (vida verso

APARELHO DE RAIOS X

1. Marca
2.. Finalidade:

2.1 Radíotwapla
2.2 Radiodiagnóttlco

2.2.1 Abreugrsffa
2.2.2 Radiotcopia
2.2.3 Radiogralia

3. mA máxima
4. tcV mfctim»
5. «mpola

S.1 Proteção SIM/NAO.
5 2 Colímaçlo:

5.2.1 Cones
5 2.2 Ciafragrra regulável
5.2.3 Abreugrafia — O fei;.o .-il -'• limiudo

•o ecran SIM/NAO.

"4M. 1KB, 100,11142

n
7.
8.
9.

10.

11.

12.

S 3 Filtro permanente de alumínio (só radiodiagnos-
lico) 8 IMMA0.
& 3 1 Espessura mm. AL.

. 8. Me*e Ce comando — localizar no croqui.
Pedal (so radioscopia) SIM/N AO.
Fio terra SIM/NAO.
flede de alta tens. aer. SIM/NAO.
9.1 Altura do pião
Chave geral — blindada c/ fusíveis

SIM/NAO.

Válvulas retifictdor. e*oottai:
11.1 Proteçlo SIM'NAO.
Acessórios da proteçio:
12.1 Luvas pfumblferas
12.2 Aventais plumtilfefof

IMfHkNS» OFI&IAL DO CÍTÍDO
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CARGA OE RADIAÇÃO SEMANAL

ScnUdo N * « * • »V -

Pirada A

B

Tato . . . .

Pião . . .

EXPLICAÇÕES SOBRE O ITEM ACIMA

n.* — medi» do número de «posições.

mAs — media do miliamper-sesundo (ou mA • tempo d * eisosiclo) por ««posiçío.

fcv — medi» d» quilovoltagem por exposição.

d — distincia fonte-parede, fo«le-pi*o ou lome-lelo.

NOTA: t — Quando nso houver b»>* par» eiles dedos, fazer previsto pel* m»»ím».

2 ~ Como is radiografia» com seriograloa (ioeleluadss atras do ecran com vidro plumbffero, anotar este Mo

na carga da radiaçlo semanal ne parede correspondente.

3 — Anotar no croqui as posições da impol* em ceda sentido do emprego do (••»• útil de raios X e fe»r

uma stts Indicando cada sentido desse IciKe. No caso do piso ou teto, besta apenas a palavra piso ou teto.

VIZINHANÇA

(Anotar no croqui os SEIS vizinhos com as especilicaçoes abaixo).

( ' ) t Natureza doi compartimenlos ví/inho» (escritórios, dormitório, corredor, sala de espera, etc).

( ' ) 2 Asiociaçfo com serviço de raios X.

( ' ) 3 Permenéncí» no horário de radiação (total, parcial ou esporldice).

OBSERVAÇÕES:

H o Pauto,

Visto:
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"IMPLICAÇÕES PRATICAS DO ICRP-26 NO CAMPO DA

MONITORAÇÃO EXTERNA"

- " MONITORAÇÃO EXTERNA DE AREA"

Donald Anthony Clarke Binns

Instituto de Radioproteçao e Dosimetria/CNEN

Av. das Americas, km. 11,5 - Barra da Tiji-ca - Sic de Janeiro/RJ

0 homem sempre ficou exposto a radiações íonizante*; provenientes dos

raios cósmicos, de radiação proveniente de maierrai radioativo na

terra, mar e ar. Ate o inicio dests século nao tstavs cievii? destes

fatos. Com o aumento da utilização das radiações ior.Izantes e

materiais radioativos, na industria, medicina e pesquisa, e com o

surgimento das bombas nucleares, detetou-sc que a expos'cao a

radiações ionizantes e pocencialmente danoso, sendo necessário

desenvolver técnicas para medir e avaliar, e portanto controlar, a

exposição das pessoas que trabalham com radiações e o publico em
* * mm

geral. Isto envolve uma serie de técnicas de monitoração.

Mesmo que nosso conhecimento de alguns dos efeitos biológicos das

radiações não seja tão completo quanto desejável, e suficiente para

nos permitir recomendar limites máximos de deses que mantenham os

trabalhadores e o publico dentro de padrões seguro»; r.o que se refere

a radiação. Para manter este alto padrão de proteção radiologica

tem sido desenvolvidos equipamentos e método-; de monitoração

sofisticados e sensíveis.

Muitas pessoas acreditam que as radiações ionizantes são perigosas

devido ao fato de não poderem ser detetadas pelos sentidos humanos.

Na realidade a adoção de uma serie de medidas de proteção Cais como

blindagem, limitação de doses, monitoração, etc..., pode levar a uma

situação na qual o risco de danos devido a exposição as radiações

ionizantes sejam menores que os riscos correspondences devido a

qualquer outra atividade.
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TIPOS DE RADIAÇÃO

ALguns dos materiais existentes na natureza e outros produzidos pela

interação dos raios cósmicos com a atmosfera, sao radioativos

emitindo, portanto, radiação ionizante, i.e., radiação que tem a

capacidade de produzir ions, positivos e negativos, quando interage

:om a matéria. Se o corpo humano fica exposto a este tipo de

radiação, sao formadas particulas com a carga dentro das células do

corpo. Se o numero de particulas carregadas formadas for

suficientemente grande, pode alterar os processos bioquímicos nas

células levando a danos biológicos.

Hoje em dia, alem da radiação natural temos um grande numero de

iadionuclideos produzidos artificialmente. Alem disso, existe uma

serie de aparelhos que produzem e/ou emitem radiação ionizante. Os

iT.ais conhecidos sao os aparelhos de raios-x, usados largamente na

medicina e industria. Os raios-x sao produzidos pela absorção e

freíamento de elétrons altamente energéticos.

Dentre os vários tipos de radiação temos:

* «v

. particulas alfa - produzem ionizaçao local intensa nos materi.iis

onde interage. Com o resultado disto tem pouco

poder de penetração, sendo freiadas em poucos

centímetros de ar ou ate por uma folha de papel.

\.) partículas beta - produzem ionizaçao intensa (porem menor que as

particulas alfa), também tem curto alcance no

tecido e em outros materiais, sendo freiadas

por poucos milímetros de material solido ou

liquido e poucos metros de ar.

) taios-x e

radiação gama - sao radiações eletromagnéticas que produzem pouca

ionizaçao por unidade de comprimento na sua

trajetória, tendo consequentemente um maior

alcance no tecido e em outros materiais.

Normalmente precisam de grandes espessuras de

material para blindagem.

''• > neutrons - produzem ionizaçao indiretamente com o resultado
/v * *

de interações com os núcleos dos átomos que

compõem o material com o qual interagem.
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Os tecidos que compõem o corpo humano podem ficar expostos a radiação

de duas maneiras:

1) devido a radiações provenientes de fontes radioativas ou maquinas
externas ao corpo ou,

2) devido a material radioativo incorporado.

Como as partículas alfa tem pouquíssimo poder de penetração, nao
apresentam perigo como fontes de radiação externa. As fontes
externas de partículas beta podem causar irradiação somente a pele e
tecidos superficiais do corpo. Os raios-x gama e neutrons
provenientes de fonte? externas podem causar danos aos tecidos mais
internos e radiosensiveis do corpo.

Quando c material radioativo fica incorporado a situação fica
invertida. Os emissores alfa causam danos locais sérios aumentando
a possibilidade de danos biológicos. Os emissores beta também podem
causar altas doses em orgaos individuais ou em parte do corpo. Os
emissores gama produzem irradiação mais difusa no corpo todo.

A radiação interna difere frquentemente da radiação externa. Quando
o material radioativo entra no corpo, diversas partes do corpo
recebem doses não uniformes porque certos elementos se concentram
mais em certas partes do corpo, por exemplo: iodo na tireoide.

PROTEÇÃO RADI0LÓG1CA

Os perigos da exposição a radiação íonízantc foram detetados pouco
apôs a descoberta dos raios-x e multo antes da proliferação do uso
de fontes de radiação e material radioativo na medicina e na
indústria. Mesmo tendo passado 30 anos antes de se reconhecer os
danos causados pela incorporação de rádio, a física sanitária ou
proteção radíologícj foi desenvolvida suficientemente cedo para
evitar que um grande numero de pessoas morresse ou sofresse danos
devido a radiações.

Os objetivos da proteção radiologica são:

a) assegurar-se, tanto quanto possível, que as pessoas nao fiquem
expostas a doses de radiação que possam causar danos agudos.
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b) controlar as doses de radiação as quais os trabalhadores tem que

receber durante seu trabalho com radioatividade de tal maneira

que os riscos associados a indução de efeitos retardados, i.e.,
.A f rs.

cancer ou danos genéticos, sejam limitados a valores tao pequenos

que sejam aceitáveis.

c) limitar as doses de radiação recebidas pelo publico °m geral para

valores ainda menores do que os valores para os trabalhadores.

0 primeiro objetivo e atingido usando blindagem, contenção, um bom

planejamento e boa disposição dos aparelhos e seu uso, e bons

procedimentos de operação para reduzir o risco de acidentes. Quando

e se ocorrerem acidentes devem ser adotados procedimentos

administrativos adequados para minimizar os efeitos.

Porem os trabalhadores inevitavelmente ficam expostos a radiação e

aqueles envolvidos na pratica de proteção radiologica, passam a

maior parte do seu tempo medindo taxas de dose nos ambientes de

trabalho, no meio ambiente e medindo as doses recebidas pelos

trabalhadores, para ter certeza que as doses estejam controladas e

mantidas dentro dos limites recomendados. Em quase todos os países,

os limites de dose adotados na legislação são baseados nas recomendações

feitas pela Comissão 1 niern.ic innal de Proteção Radiologies (ICRP). A ICRP

tem estudado por muitos anos toda a informação disponível sobre os

efeitos devidos a exposição a radiação e de tempo em tempo revisa os

limites de dose recomendados levando em conta novos dados e

informações mais precisas.

As recomendações dadas pelo ICRP-26 nao devem ter muito efeito nos

métodos de monitoração, ainda que, em certos casos, podem afetar o

tratamento e interpretação dos resultados.

Os principais pontos no sistema de limitação de doses recomendados

pelo ICRP sao:

a) nao deve-se adotar qualquer pratica com radiação a nao ser que

produza um beneficio positivo.

b) todas as exposições devem ser mantidas tao baixas quanto razoável,

levando-se em consideração fatores econômicos e sociais.



c) o equivalente de dose dos indivíduos nao deve ultrapassar os

limites recomendados pelo 1CRP.

A recomendarão b) e conhecida como o principio ALARA. Porem deve-se

notar que a palavra e razoável, e que na tentativa de baixar as

doses deve-se considerar fatores econômicos e sociais. Isto entra

em contradição ou contraste com a recomendação c) que tem que ser

cumprida a qualquer custo. Quando faz estas recomendações o ICRP

considera prudente assumir que existe um risco para qualquer

exposição a radiação, por menor que seja, e que isto pode levar a

efeitos retardados da radiação: i.e. considera que nao existe um

limiar abaixo do qual pode-se dizer que o trabalho com radiação e

completamente seguro.

Os limites sao 50mSv para trabalhador e 5mSv para membros do público.

Mesmo que estes limites sejam dados em termos anuais, a intenção e

limitar o risco para a vida toda. 0 limite para trabalhadores,

junto com o principio ALARA e escolhido de tal maneira que o risco

para os trabalhadores com radiação nao seja maior que os riscos para

qualquer outra profissão considerada segura e o limite para membros

do publico e escolhido de tal maneira que o risco associado nao seja

maior do que aquele associado, por exemplo, com o uso do transporte

publico.

PROGRAMAS DE MONITORAÇÃO

A radioproteçao envolve monitoração para varias finalidades. Os

principais tipos de monitoração sao: ver tabela 1.

a) Monitoração do Ambiente de Trabalho.

b) Monitoração do Individuo.

c) Monitoração do Meio Ambiente.

TABELA 2 TIPOS DE MONITORAÇÃO

TIPO

Monitoração

Externa

AMBIENTE DE TRABALHO

Medidas de taxa de

doses com equipa-

mento fixo e/ou

portátil

INDIVIDUAL

Uso de dosimetro

pessoal; filme,

TLD, etc...

MEIO AMBIENTE

Taxas de dose

perto ou lon-

ge de instala

ções.
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(continuação da tabela 2)

TIPO

Para contami

nação

Ac ident es

AMBIENTE DE TRABALHO

Medidas de radioa-

t iv idade no ar em

ambientes de traba

lho e contaminação

de superficies

Instrumentação de

alarme para altas

doses e concentra

çoes

INDIVIDUAL

Ana 1 ise de exc re

ta

Contador de cor-

po inteiro

Aberração de cro

mossomos

Dosimetros espe-

ciais para neu-

trons

MEIO AMBIENTE

Indicadores

biológicos cri

ticos (alimen-

tos)

Identif icaçao

e medidas do

matérial 1ibe

rado

Dependendo das circunstancias e preciso ter varias combinações destes

tipos de monitoração. Em cada caso teremos que monitorar para radiação

externa ou para radiação interna, ou ambos.

A maior parte da exposição dos trabalhadores vem de fontes externas

ao corpo, fazendo com que a monitoração para radiação externa no

ambiente de trabalho seja de vital importância. Este tipo de

monitoração serve para varias finalidades;

a) nos permite dizer se e razoável ou nao permitir a entrada de pessoas

para trabalhar na area.

b; indica os locais onde as taxas de doce são altas; pode-se proibir

as pessoas de ficarem perto de tais areas.

c) da uma indicação da necessidade de blindagem, ou da necessidade

de mudar os procedimentos de operação, para reduzir as taxas de

dose.

d) pode indicar a necessidade de controlar o tempo de permanência

das pessoas dentro das areas.

Neste tipo de monitoração geralmente interessa medir taxas de dose,

e nao doses integradas. Raramente com este tipo de monitoração pode-se
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obter uma estimativa precisa da dose que unn pessoa trabalhando na
área poderá receber. Isto 3 devido a que as pessoas se movimentam
de maneira não controlada dentro de área onde as taxas de dose
variam muito de local para local, e também porque os indivíduos
executam tarefas nas quais as taxas de dose são alteradas com
relação a seu corpo. Porem, normalmente e possível predizer a dose
máxima que a pessoa receberá. Mas, se a monitoração do local de
trabalho mostra que as doses são baixas e invariantes, pode ser
possivel mostrai que o uso de dosímetros pessoais nao e necessário.
0 ICRP recomenda que os dosimetros pessoais nao sao necessários se
não há possibilidade de se exceder 30% dos limites recomendados.
Na prática os dosímetros pessoais são muito mais usados do que o
sugerido por esta regra, levando a gastos supérfluos e a pic.e-sos
administrativos, de arquivo e de cálculo desnecessários.

Como as partículas alfa externas ao corpo não causam doses
significativas em tecidos humanos, normalmente não e preciso fazer
uma monitoração para este tipo de radiação. Consequentemente a
monitoração externa no ambiente de trabalho geralmente e feita
para raíos-X e gama e, em alguns casos para radiação beta e
neutrons.

As vezes também é necessário monitorar para radiação externa no meio
ambiente, ou em salas adjacentes, para ter certeza que esta sendo
exercido um controle adequado sobre as doses recebidas pelos membros
do público em geral. Nestes casos não são usados dosimetros
pessoais, sendo o controle feito inteiramente através das medidas
de taxas de dose nc ambienta.

A MONITORAÇÃO DE ROTINA

Antes de uma instalação radioativa ou nuclear entrar em funcionamento,
ou quando é introduzida qualquer mudança na instalação, deve ser
feito um mapeamento de área. Uma vez feito isto, a freqüência com
a qual será feita a monitoração de rotina é determinada levando-se
em consideração as mudanças esperadas no campo de radiação. Se não
é esperada nenhuma mudança, a não ser por alterações dos
equipamentos de proteção e processos, a monitoração de rotina e
feita para simples verificação. Se os campos estão sujeitos a^
mudanças lentas, então deve-se introduzir uma monitoração periódica,
de preferência em pontos pré-fixados e como medida complementar
acompanhada de uma monitoração individual. Se os campos de radiação
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estão sujeites a mudanças rápidas ou bruscas tendendo para niveis

altos, ent?o se faz necessário o uso de detetores ou monitores de

alarme nc ambiente de trabalho, ou usados individualmente. E de

extrema importância a constante verificação do estado de funcionamento

destes monitores pois eles podem evitar situações altamente

embaraçosas.

MONITORAÇÃO OPERACIONAL

0 programa de monitoração operacional depende da maneira em que as

operações a serem efetuadas podem influenciar os campos de radiação.

Se os campos permanecem constantes, um levantamento das taxas de

equivalente de dose e suficiente, porem devem ser feitas antes de

cada serie de operações. Se as operações influenciam as taxas de dose

ou se os campos de radiação sao variáveis a monitoração deve ser

feita de maneira continua.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

AÒ medidas a serem efetuadas durante o cumprimento do programa de

monitoração devem fornecer dados e quantidades que facilitem sua

interpretação e analise. 0 maior problema e no que se refere ao

calculo do equivalente de dose efetivo e equivalente da dose media

aos orgaos e tecidos. A taxa de fluencia de radiação e a qualidade

da radiação variam no tempo e no espaço, e os trabalhadores ce

deslocam no local de trabalho de maneiras imprevisíveis, fazendo-se

necessária a introdução de hipóteses simplificâdoras. Uma simplificação

e considerar que a quantidade medida representa adequadamente o

equivalente de dose efetivo ou o equivalente de dose aos orgaos e

tecidos do trabalhador. Para isto são usados os índices de equivalente

de dose, tanto para dose superficial, quanto para dose profunda.

Para situações em que as extremidades e os olhos são irradiados usa-sc

outros tipos de simuladores.

A maior parte dos equipamentos de medida usados tem uma grande

dependência direcionai e nao levam em consideração a blindagem

intrínseca do simulador usado, superestimando o índice de equivalence

de dose e, consequentemente, o equivalente de dose do trabalhador.

Em algumas aplicações pode-se assumir que a pessoa estará exposta o

tempo todo num local onde a taxa do índice de equivalente de dose *
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alto. Este método permite estabelecer limite superior para o

equivalente de dose recebido, com a vantagem de nao ter que fazer

restrições no que se refere ao deslocamento e acesso ao local de

trabalho se as taxas de equivalente de dose sao baixas.
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"IMPLICAÇÕES PRATICAS DO "ICRP-26" NO CAMPO DA MONITORAÇÃO EXTERNA

DE NEUTRONS"

Gian-MariaíSordi

Instituto de Pes-iú ..s Energéticas e Nucleares/CNEN
Cidade Universi*< t - Sao Paulo/SP

1. INTRODUÇÃO

1.1. Monitoração

O ICRP-26 e um relatório que sedimenta as bases da nova filosofia
de radioproteçao em seu sentido lato, bases estas que foram
introduzidas no ICRP-22.

As medidas que tem a finalidade de avaliar o controle das radiações
sao genericamente denominadas monitorações. 0 conceito de monitoração
foi profundamente modificado com a introdução desta nova filosofia.
Alem disso, em decorrência dos conhecimentos adquiridos nestes últimos
50 anos de atividade da 1CRP a respeito dos detrimentos biológicos e
da crise pela qual a humanidade esta passando no momento, os programas
de monitoração devem ser planejados de maneira a conseguirem os seus
objetivos com economia e eficácia. Desta maneira, a principal
justificativa para se implantar um sistema de monitoração esta na
resposta das seguintes perguntas:

(a) Qual e o papel da monitoração para se obter uma segurança

adequada?
(b) Como a monitoração prova que a segurança e adequada?

Em obediência à nova filosofia, ainda que a monitoração deva dar
grande ênfase as medidas, a interpretação delas em função das
grandezas fisicas usadas em radioproteçao tornou-se primordial. As
grandezas fisicas usadas em radioproteçao sao apresentadas no
sistemas de limitação de doses contidas no ICRP-26. Em síntese,
podemos dizer que para os limites básicos primários sao, principalmente
usadas as grandezas dose equivalente efetiva e dose equivalente
perpetuada e para os limties básicos secundários or índices de dose
equivalente raso e profundo, no caso de radiações externas, e os
limites de incorporação anuais no caso de contaminações internas.
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Na prática, estas grandezas físicas não podem ser diretamente

medidas, elas são avaliadas a partir de outras grandezas

diretamente mensuráveis e por meio de um modelo quantitativo. Este

modelo muitas vezes e difícil de ser montado, por exemplo, a

medida de radionuclideos num sistema de exaustão de ventilação

deve ser relacionada com o limite básico secundário ditado pelo

limite de incorporação anual via uma relação que vai interpretar

o resultado experimental e nos fornecer se a liberação do

radionuclideo e factível. Neste caso, tanto as medidas

experimentais como o modelo usado na sua interpretação sao

importantes e e necessário que as funções e as limitações tanto das

medidas como do modelo de interpretação sejam claramente entendidos

e contribuam na obtenção dos propósitos da radioproteçao. Falhas

nas limitações de um modelo podem levar-nos a conclusões errôneas,

mesmo em situações aparentemente simples.

Embora, todos os tipos de monitoração tenham os mesmos objetivos

gerais, as funções de cada um deles, em detalhes, diferem muito e

e conveniente discutir separadamente a monitoração do local de

trabalho e a monitoração individual do trabalhador. Por outro lado

e conveniente subdividir a monitoração em três tipos distintos,

monitoração rotineira, monitoração operacional e monitoração

especial. Em linhas gerais a monitoração rotineira esta associada

a operações continuas, a monitoração operacional e realizada para

dar informações a respeito de uma particular operação e a monitoração

especial e aplicada a uma situação anormal real ou suspeita. Vamos

agora aplicar estes tipos de monitoração separadamente na monitoração

dos locais de trabalho e na monitoração individual do trabalhador.

1.2. Monitoração do local de trabalho

A monitoração rotineira pretende mostrar que o ambiente de trabalho

e satisfatório para operações contínuas e que não esta ocorrendo

nenhuma mudança que exija uma reavaliação dos procedimentos de

operação. É predominantemente de natureza confirmatória.

A monitoração operacional pretende fornecer um teste de uma

particular situação e dar, se necessário, uma base para decisões

imediatas sobre a condução da operação.

A monitoração especial pode cobrir tanto uma situação no ambiente

de trabalho, onde as informações disponíveis são insuficientes para
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se obter um controle adequado, como uma operação que esta sendo conduzida

em circunstancias anormais que podem incluir acidentes ou suspeita

de acidentes. A monitoração especial pretende fornecer uma informação

mais detalhada com o fim de elucidar os problemas e definir os

procedimentos futuros. Portanto, um programa de monitoração especial

deve ter uma duração limitada, objetivos bem definidos e terminar

em favor de uma monitoração operacional ou rotineira, uma vez que

tenham sido alcançados os objetivos.

1.3. Monitoração individual

A monitoração individual significa fazer medidas via equipamento

portado sobre o corpo dos trabalhadores ou medidas das quantidades

de material radioativo depositado no corpo ou nas escretas dos

trabalhadores e fazer a interpretação destas medidas com a

finalidade de se poder limitar as doses de radiação nos trabalhadores

individuais e demonstrar obediência ao sistema completo de limitação

de doses recomendado pela ICRP e aos limites autorizados.

A monitoração individual rotineira constitui-se de medidas continuas

ou regularmente repetidas feitas num trabalhador individual.

A monitoração individual operacional, isto e, a monitoração individual

durante operações especificas, por exemplo, pelo fornecimento de

dosimetros adicionais, pode contribuir significativamente aos

programas de monitoração operacional, especialmente se os instrumentos

usados incorporam funções de alarme ou leitura direta. Contudo,

esta monitoração e limitada no tempo, visto que sera implementada

para uma operação especifica ou para uma serie de operações. Em

algumas circunstâncias pode ser útil empreender a monitoração

operacional individual para estabelecer-se se e necessária a

monitoração individual rotineira. A monitoração individual especial

e levada a efeito em condições anormais reais ou suspeitas,

incluindo acidentes.

1.4. Aplicação de modelos na interpretação dos resultados da monitoração

Para a interpretação dos resultados das medidas executadas em

termos das grandezas físicas usadas em radíoproteção pode ser aplicado

um conjunto de modelos de complexidade variável. Desta maneira,

procura-se partir de um modelo mais simples e geralmente,mais restrito
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que esta baseado num certo numero de hipóteses escolhidas de

maneira que o risco de subestimar a irradiação de um indivíduo seja

aceitavelmente pequeno. Se a irradiação baseada neste modelo mais

geral indicar que os padrões de radioproteçao serão infringidos ou

sera provável que sejam infringidos devera ser adotado um novo

modelo baseado em outras hipóteses que reflitam mais precisamente

a situação real, mantendo sempre pequeno o risco de subestimar a

dose e desta maneira reduzindo o valor de sobreestimativa da

irradiação.

1.5. Funções complementares da monitoração

1.5.1. Reavaliação dos programas de monitoração

Qualquer programa de monitoração, tanto dos trabalhadores como dos

locais de trabalho, devem ser autoajustaveis e a medida que se

adquire experiência, o tipo, a freqüência e a extenção das medidas

devem ser revistas em intervalos apropriados para assegurar que

os esforços da monitoração sejam adequadamente distribuídos. A

mesma informação seria, também, usada para identificar tanto as

boas e mas características dos procedimentos como do projeto. Esta

condição positiva de conseguir melhores condições de trabalho e uma

daquelas em que, freqüentemente e dada pouca atenção no projeto e

uso dos programas de monitoração. Finalmente, quando forem

conseguidas melhores condições de trabalho devem ser reconsideradas

a necessidade e a finalidade de um programa de monitoração continuo.

1.5.2. Seleção de areas controladas

Os resultados da monitoração fornecem, unicamente, uma das bases

para a seleção de areas controladas, mas no caso de radiação externa,

exemplo a neutronica, a monitoração do local de trabalho pode ser

o fator predominante.

Uma vez introduzidos estes conceitos básicos de monitoração, podemos

passar diretamente ao assunto proposto.

2. MONITORAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO PARA RADIAÇÃO EXTERNA NEUTRONICA

Primeiramente, devemos separar os programas de monitoração rotineira

daqueles de monitoração operacional. Os de monitoração especial

devem ser projetados de maneira a alcançarem os seus objetivos

específicos e portanto nao é possível díscutí-los em termos gerais.
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2.1. Monitoração rotineira

Na preparação de um programa de monitoração rotineira para radiação
neutronica é importante fazer um levantamento completo dos locais
de trabalho sempre que e colocada em operação uma Instalação nova
ou quando forem feitas ou pressume-se que tenham sido feitas
modificações de porte numa instalação ja existente. Um exemplo do
que acabamos de afirmar é um exame das áreas de trabalho em volta
de um reator nuclear ou uma instalação de criticaiidade (reprocess*
mento de elementos combustíveis) na sua entrada em operação ou
reentrada apôs uma prolongada parada»

A freqüência com que é feita a monitoração rotineira * determinada
pelas oudanças dos níveis de radiação neutronica aspirada no ambiente.
Neste aspecto devemos distinguir três casos, a saber:

(a) Os campos de radiação neutronica nos locais de trabalho não te»
propenção a mudanças, exceto como resultados de alterações de
grande porte no equipamento de proteção (por exemple: celas,
caixas com luvas, etc.) ou nos procedimentos operacionais (que
deverão ser acompanhados de um exame completo). Um exemplo
típico seria o uso de fontes como califórnlo, Pu-Be, Sb-Be,etc.
em ambientes fixos com geometrlas de irradiação fixas. Neste*
casos, a monitoração rotineira do local de trabalho e necessária,
unicamente, raramente e tem a finalidade de provar que não houve
alteração no campo de radiação.

(b) Os campos de radiação neutronica nos locais de trabalho são
propensos a mudanças, mas estas não são nem rápidas nem graves.
Nestes casos as monitorações rotineiras devem ser periódicas ou
ocasionais, principalmente em pontos pré-estabelecldos, pois
serão suficientes a darem avisos em tempos hábeis da deterioração
das condições de proteção. Os medidores fixos, ainda que dêem
uma medida do campo de radiação num único ponto e portanto tenham
sua eficácia limitada, podem servir me'hor como indicadores de
mudança do campo com o tempo. Os medidores portáteis devam
funcionar por bateria e permitem que sejam feita* monitorações

em diversos pontos nos locais de trabalho* Como técnica
alternativa da monitoração do locai de trabalho, neste tipo de
situação, pode ser usada a monitoração individual sempre que
for disponível.



(c) Os campos de radiação neutrônica nos locais de trabalho ten
propenção a aumentos rápidos e imprevisíveis a niveis
alarmantes. É o caso dos reatores com um aumento rápido no
índice de reatividade, em aceleradores produtores de neutrons
em instalações de reprocessamento de elementos combustíveis*
Nestes casos é exigido um sistema de instrumentos de aviso,
localizados no local de trabalho ou portados pelos trabalhadores
individuais. A identificação das situações que exigem este
tipo de aviso é muito importante, pois se forem eficazmente
conduzidas, pode-se evitar o acumulo de dose equivalentes em
taxas elevadas e evitar uma situação de perigo.

2.2. Monitoração operacional

0 projeto de um programa de monitoração operacional nos locais de
trabalho depende essencialmente de duas situações:

(a) Os campos de radiação neutrônica permanecem praticamente
constantes durante o desenvolvimento das operações. Neste caso,
um exame preliminar da taxa de dose equivalente na região a ser
ocupada pelos trabalhadores, ainda que deva ser feito antes de
cada série de operações, sera normalmente suficiente.

(b) Os campos de radiação neutrônica são influenciados pelas
operações a serem executadas ou tem possibilidade de variarem.
Neste caso será necessário uma serie de medidas continuas
durante todas as operações. Um projeto de monitoração deste
tipo depende criticamente das formas de operação e das condições
como ela são conduzidas.

2.3. Interpretação dos resultados

As medidas que sao realizadas no cumprimento de um programa de
monitoração devem ser escolhidas de modo a propiciar i melhor
estimativa das grandezas físicas que devem ser estimadas e facilitar
a sua interpretação. 0 problema geral de interpretar -<r me« id/s
feitas no local de trabalho em termos de dose equivalent e'tiiva
ou doses equivalentes médias nos órgãos e tecido» do cra;alVc i t
extremamente complexo. A taxa de fluencia neutrônica e & s
qualidade variarão no espaço e tempo e consequentemerte a dis
equivalente, pois o fator de qualidade depende da energia deafe
neutrons. Além disso, os trabalhadores movem-se em seu ambiente



numa maneira que nao pode ser prevista, nem precisamente conhecida ou
0 0

registrada. E portanto essencial que sejam introduzidas hipóteses

simplificadoras que possam pela grandeza medida representar

adequadamente a dose equivalente efetiva ou a dose equivalente nos

orgaos e tecidos de um trabalhador. Os índices de dose equivalente

tanto raso como profundo se eqüivalem adequadamente a dose

equivalente mais alta num trabalhador que permaneça no memo local.

0 índice de dose equivalente profundo para a radiação externa

neutronica da uma medida aproximada da dose equivalente efetiva e o

índice de dose equivalente raso da dose equivalente na pele.

Para as situações em que as extremidades ou os olhos podem ser
0

localmente irradiados sera mais apropriado outra forma de fantoma.

A maioria dos instrumentos de medida dos neutrons medem em contagens

por unidade de tempo ou taxa de fluencia ou ainda em rem obedecendo a

curva do fator de qualidade aprovada pela ICRP. Para os primeiros

pode-se determinar um fator aproximado que converta a leitura em

taxa de fluencia e desta maneira reduzir a discussão a duas grandezas.

A maioria dos instrumentos portáteis conseguem medir uma ou duas

f.aix.as de energia. No caso de uma faixa, esta vai desde os neutrons
0 0

ttBrmicos ate neutrons de 7 MeV. No caso de duas faixas, o instrumento
0

consegue separar o espectro de neutrons térmicos que obedece a uma

gaussiana daquele de neutrons rápidos que vão ate os 7 MeV. Os

instrumentos semi-por'ateis ou fixos que se encontram no comercio,

mais comuns nos reatores, respondem numa faixa de energia ate 14 MeV.

A conversão da taxa de fluencia para dose equivalente em ambos os
0

casos, de uma faixa de energia ou duas, e feita por fatores de

conversão. Desde que o espectro de energia dos neutrons permaneça

constante no espaço e tempo estes fatores de conversão poderão

representar praticamente a realidade, mas como isso nao ocorre pois

num local de trabalho alem dos materiais nele constante, também, os

próprios indivíduos alterarão as condições do campo, estes fatores

podem fugir apreciâvelmente da realidade. De qualquer modo serão

escolhidos de maneira a favorecer a segurança, isto é, a sobreestimar

a dose. Os contadores rem possuem uma serie de filtros de maneira

a responder ja em unidades de dose equivalente. Desta maneira, todos

estes instrumentos, com uma maior ou menor precisão, podem ser

calibrados pata fornecerem uma estimativa do índice de dose equivalente

raso para campos predominantemente unidirecionais mas nao podem

fornecer uma estimativa do índice d" dose equivalente profundo, pois

nao sao contituídos de materiais equivalentes aquele do fantoma

exigido para os indices t nem possuem as duas dimensões. Neste caso.
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sugerimos adotar-se a filosofia da IAEA dado no Safety Series n? 14

"Basic Requirements for Personnel Monitoring" edição de 1980, que

em seu item h.2.4.1. relativo a monitoração individual para radiação

externa reza: a precisão na avaliação da dose equivalente deve ser

condizente com o nivel de radiação. Na pratica, freqüentemente,

sao usados dois procedimentos gerais para avaliar as doses

equivalentes:

(a) Para niveis de irradiação de baixo a moderado (doses menores

que os recomendados no sistema de limitação de doses) a dose

equivalente deduzida do instrumento pode ser registrada tanto

como indice da dose equivalente raso como profundo.

(b) Para niveis de irradiação maiores (doses acima dos limites

recomendados) deve ser tomada em consideração uma avaliação mais

detalhada.

Para campos mu Itidirecionaís ou isotropicos estes instrumentos nao

proporcionam a mesma blindagem intrínseca do fantoma usado para

definir os indices de dose equivalente e, dessa maneira, sobreestima

tanto os indices como a dose equivalente efetiva, provavelmente

recebida pelo trabalhador. Esta sobreestimativa, provavelmente,

nao e tao grave como os erros causados pelas dificuldades em

relacionar a taxa de indice de dose equivalente cm vários pontos no

espaço e tempo com a dose equivalente integrada no trabalhador.

Em algumas aplicações e conveniente considerar que um t r.ib,ilfv»'|..r

psteja durante todo o tempo de trabalho, naquela parte do local

j t da a maior taxa de índice de dose equivalente. Hipóteses

-.emelhantes podem ser feitas com relação a localização das mãos ou

outras partes do corpo do trabalhador localmente irradiadas. Este

método que estabelece um limite superior a dose equivalente que

pode ser recebida, tem a vantagem de nao impor nenhuma restrição do

movimento dentro do local de trabalho ou de acesso a ele, mas s" e

valido se as taxas dos índices de dose equivalentes forem

suficientemente baixas. Na pratica doses equivalentes recebidas em

locais de trabalho deste tipo, provavelmente, estão bem abaixo deste

máximo. Se nao for possível manter as taxas dos índices de dose

equivalente nos locais de trabalho bastante baixas, de maneira a ser

valido este simples sistema de interpretação, torna-se necessário

estimar e algumas vezes restringir o tempo de permanência nas areas



de alta taxa de indice de dose equivalente.

Na monitoração operacional, a interpretação freqüentemente repousa

na especificação de um tempo de trabalho dentro do qual nenhum

trabalhador recebera mais do que uma dose equivalente especificada-

Em principio, a pessoa que faz a escolha desta dose equivalente

necessita ter conhecimento das demais tarefas a serem executadas

pelos trabalhadores durante o mesmo período de tempo e para tanto

sera necessária uma estreita colaboração entre o serviço de

radioproteção e a direção dos trabalhadores.

3. MONITORAÇÃO INDIVIDUAL PARA RADIAÇÃO NEUTRONICA

Os principais objetivos da monitoração individual já foram mencionados

na introdução (item I.3.). Existem ainda objetivos secundários,

como dar informações acerca da tendência das doses recebidas pelos

trabalhadores, acerca das condições locais de trabalho e no evento

ie irradiações acidentais. Os resultados, também, podem ser úteis

em investigações epidemiologicas.

.'. 1 • Projeto de um programa de monitoração

•. -jri.neira necessidade no projeto de um programa de monitoração

"dividual, e identificar os indivíduos que necessitam dela. 0

vrincipal fator a ser considerado e a condição em que os trabalhadore-

sac irradiados A publicação 26 do ICRP recomenda que unicamente

os trabalhadores engajados nas condições de trabalho A é que sejam

."dívidualmente monitorados, isto e, aqueles que tem possibilidade

de receber doses equivalentes acima de três décimos daqueles
1vnites estabelecido no sistema de limitação de doses. Para os

ümãís trabalhadores, a monitoração individual nao e exigida,

usualmente sera suficiente a avaliação das condições no local de

trabalho, por exemplo, por meio da monitoração do local de trabalho.

M. segunda necessida le no projeto de um programa de monitoração

.Vidr.vidual e que o .istema dosimetrico permita uma estimativa da dose

•nuivalente recebida com razoável precisão, sobre todo o intervalo

. :- radiações e energias e das doses equivalentes e taxas de doses

equivalentes prova -eis de serem encontradas em condições de operação

i;. Páls e anormais. P?ra satisfazer estas exigências em alguns

,.' d? irradiações, podem ser necessários dosímetros especiais, ou
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componentes especiais em dosimetros para propósitos gerais.

Uma terceira necessidade no projeto de um programa de monitoração

individual e que constitui uma parte integral do projeto e

especificar onde e como o dosimetro deve ser usado. De uma maneira
* 0

geral, seria usado um numero suficiente de dosimetros para
0

facilitar a estimativa dos indices de dose equivalente, tanto raso
0 0

como profundo» Contudo, se e usado unicamente um dosimetro, o

objetivo e coloca-lo numa posição que seja representativa da parte

superficial do tronco mais irradiada. As doses nas extremidades,

especialmente nas mãos, podem ser mais elevadas, mas a nao ser que

elas tenham a probabilidade de se aproximarem dos três décimos dos

limites de dose equivalente apropriados, nao serão necessários

dosimetros adicionais.

3.1.1. Princípios do projeto

Os princípios de projeto de um programa de monitoração individual

para neutrons sao os mesmos daqueles para as demais radiações, mas

na pratica o projeto pode ser modificado por outros fatores. A

despeito dos avanços significativos, os dosimetros pessoais ainda

nao sao satisfatórios para neutrons em algumas regiões de energia e,

exceto para neutrons térmicos, os métodos correntes de avaliação

sao demorados e caros. Contudo, as doses equivalentes causadas por

neutrons, freqüentemente, sao pequenas comparadas com os limites de

dose equivalente e contribuem unicamente com uma fração da dose

equivalente total por causa da presença da radiação gama que

acompanha. Entretanto, se estas operações envolvem fontes de

neutrons nao blindadas ou moderadamente blindadas, a irradiação

provocada pelos neutrons seria monitorada com um simples tipo de

dosimetro, capaz de fornecer informações das doses equivalentes
0 0

provocadas por neutrons de energia intermediária e térmica. Para
0

neutrons rápidos, de energia elevada, acima de 0,5 MeV podem ser

usadas emulsoes nucleares a traços especiais que contem um material

hidrogenado capaz de medir a ionização provocada pelo proton de

recuo. A leitura dos traços e feita por meio de um microscópio. A

desvantagem deste dosimetro e que não permite a presença de radiação

gama, pois esta enegrece o filme a tal ponto que mascara

completamente os traços.

Em algumas situações onde o espectro de neutrons no local de

trabalho nao sofre grandes variações, pode ser usado com vantagem
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um sistema relativamente simples, como aquele do ciosimetro albedo.

0 dosímetro albedo mede os neutrons de baixa energia facilmente

detectáveis e que sao retroespalhados de dentro do corpo humano em

direção ao dosimetro. Estes tem a vantagem da simplicidade e grande

sensibilidade a um amplo intervalo de energia dos neutrons incidentes,

mas sua sensibilidade varia enormemente com o espectro de energia.

Portanto, eles devem ser calibrados numa energia representativa

daquela dos neutrons esperados no local de trabalho e , se o espectro

de energia dos neutrons e variável, como freqüentemente acontece,

podem ocorrer grandes imprecisões.

A monitoração para a incidência de neutrons térmicos e facii de ser

levada a efeito, por exemplo, pela medida dos raios gama de captura

no cadtnio por meio de um filme fotográfico. Contudo, uma fluencia

de neutrons térmicos fornece uma dose equivalente ao tecido rcuito

menor do que aquela obtida com a mesma fluencia de neutrons de alta

energia. Portanto, a monitoração de neutrons térmicos sera util,

unicamente em situações excepcionais, onde o espectro de neutrons

esta praticamente limitado a regiac térmica. Alem do mais, como

resultado da interact dos neutrons com os materiais encontrados no

ambiente de trabalho e nos tecidos que são irradiados, um dosimetro

de neutrons seria sempre acompanhado de um dosimer.ro gama apropriado,

mesmo quardo a contribuição relativa dos neutrons a dose equivalente

total e predominante, tfll como com geradores de neutrons, aceleradores

do partículas, ^52cf e outras fontes de neutrons. Em algumas

situações especificas, a estimativa da dose equivalente provocada por

neutrons pode ser derivada da razão das doses equivalentes provocadas

pela radiação gama e pela radiação neutroníca. Contudo, este

procedimento e valido, unicamente, se tiver sido mostrado que a

razão destas doses equivalentes forem suficientemente constantes.

Doses altas de neutrons causadas em acidentes podem ser avaliadas

grosseiramente sem a ajuda de dosimetros pessoais, medindo-se as

atividades induzidas pelos neutrons no corpo e usando-se informações

sobre o espectro de enepia dos neutrons.

3.1.2. Monitoração operacional com dosimetros individuais

Operações em regiões de taxa de índice de dose equivalente alta

requer, freqüentemente, o uso de um dosimetro suplementar para dar

informações antecipadas da dose equivalente contraida. A facilidade

de leitura e o fato de possuírem sinais de aviso visuais ou audiveis



podem ser funções mais importantes do que a dosimetria precisa. É
importante lembrar que muitos instrumentos deste tipo sao sensíveis
tanto a neutrons térmicos ou epitermicos e a radiação gama c sua
leitura pode ser enganosa se naofor separada a componente gama.

Em algumas operações, pode ser necessária irradiações de curta
duração em campos de radiação elevada. Estas operações devem ser
muito oem controladas e, geralmente, sera apropriado prover o
trabalhador com vários dosimetros. Os dosimetros de aviso e de
leitura direta podem ter um papel importante. Estes programas de
monitoração devem ser projetados nas vizinhanças de cada operação
e portanto nao e possível dar um guia geral.

3 1.3. Monitoração especial para irradiações acidentais

A avaliação das doses equivalentes para pequenos acidentes esta
adequae'amenta coberta pela distribuição aos trabalhadores dos
dosimetros acima especificados. 0 projeto dos dosimetros não exige
uma atenção especial em função das doses equivalentes,provavelmente,
recebidas em eventos deste tipo.

Em algumas circunstancias sao possíveis irradiações graves. Quase
todos os casos sao cobertos por cinco situações típicas:

(a) Ocorrência de erros operacionais ou falhas no equipamento
0 0

quando esta sendo transferido um grande numero de materiais de
uma a outra ou para dentro de uma blindagem;

(b) Ocorrência de falhas de travamento em equipamentos capazes de
liberarem grandes taxas de dose equivalente, como por exemplo
em aceleradores ou fontes neutronicas internas;

(c) Deixar inadvertidamente, fontes radioativas emissoras de neutrons
sem blindagem;

(d) 0 manuseio de grande quantidade de material físsíl pode dar
origem a acidentes de críticalídade;

. ) alhas de equipamento ou erros operacionais em reatores nucleares
ou em instalações de reprocessamento do combustível do reator.



O uso de dosimetros de aviso (ou medidores de taxa de dose),

geralmente, evitara irradiações graves nos casos (a) e (c) acima e

pode ajudar na redução considerável da dose equivalente contraída nos

casos (d) e (e). Esta função preventiva e muito mais importante

do que a mera avaliação da dose equivalente fornecida pela maioria

dos monitores indiviiuais. Os dosimetros de aviso nao necessitam

ser muitos precisos, mas seriam muito fidedignos.

No caso de um acidente de criticatidade, um aviso mais seguro e mais

potente pode ser obtido por equipamento fixo. A evolução do acidente

e dificil de ser prevista e pode dar origem a uma dose equivalente

significativa fora da area de operação na qual o acidente ocorreu.

Contudo, na maioria das ocorrências destes acidentes, as suas

proporções permaneceram no intervalo de 10 a 10 Í O fissões. A nao

ser que seja ditado de outro modo, para propósitos de planejamento

pode ser usado um valor de 5.10 fissões. E conveniente definir

três grupos de trabalhadores para poder desenvolver um sistema de

monitoração para acidentes de criticalidade. 0 primeiro grupo

engloba aqueles que trabalham nas areas de operação onde e possível

um acidente de criticalidade. As doses absorvidas por alguns

destes trabalhadores podem ser num eventual acidente, muito altas e,

geralmente, sera justificável prove-los com um dosímetro especial

que forneça informação a respeito da dose absorvida causada pela

radiação gama ate pelo menos 10 Gy e informação a respeito da

orientação do indivíduo com relação a fonte de radiação. Alem

Üsso, também, sera justificável o fornecimento de dosimetros

especiais de neutrons que fazem uso de películas fi^seis ou de

ativação, a partir das quais pode-se derivar o espectro dos neutrons

incidentes. Desta infoirr.açao e da orientação dos indivíduos

irradiados pode ser estimada a dose absorvida causada pelos neutrons.

Estes dosimetrof so seriam lidos no caso de um acidente. 0 segundo

grupo de trabalhadores englobaria aqueles que se encontram nas

area? vizinhas. As doses equivalentes podem ser bem superiores aos

três décimos dos limites anuais de dose equivalente, mas nao e

esperado que tenham um significado do ponto de vista clínico. Este

grupo pode conter indivíduos que nao estão, normalmente presentes

na arca de operação. E desejável identificar as pessoas irradiadas

deste grupo, para investigações posteriores e para tranqüilizar os

demaih de que as suas irradiações foram baixas.

Um simples indicador de irradiação por neutrons, tal como uma



película de índio, é particularmente útil para discriminar os

indivíduos deste grupo: este pode ser complementado ou substituido

por uma medida simples da radiação emitida pelo 2^Na ou Cl

contido no corpo, ainda que esta seja menos sensível e levemente

menos conveniente. Outros indicadores de irradiações graves por

neutrons são objetos metálicos portados sobre o corpo. A

determinação do conteúdo de p nos cabelos ou na roupa de Ia,

apôs a irradiação pode fornecer uma informação útil a respeito da

dureza do espectro de neutrons e a respeito da orientação do

indivíduo durante a irradiação. Por um lado, o grupo de indivíduos

irradiados pode incluir a maioria dos empregados, desde que nao

possa ser excluída a possibilidade de eles poderem se encontrar

numa area, como por exemplo numa estrada, adjacente a area de

operação onde ocorreu o acidente de criticalidade. Por outro lado,

contudo, pode existir um terceiro grupo que nao tem acesso as areas

adjacentes a aquela do acidente e para o qual nao e necessária uma

monitoração de criticalidade. Muito deste parágrafo e do precedente

aplicam-se muito bem à acidentes com reatores, embora estes envolvam

uma menor probabilidade de grave irradiação por neutrons.

3.2. Interpretação dos resultados

A relação entre um campo de radiação neuttônica c a dose equivalente

nos órgãos ou tecidos do corpo de um trabalhador e muito compelxa.

A dose equivalente num órgão ou tecido do corpo do trabalhador esta

relacionada a dose equivalente na superfície do corpo por fatores

tais como espectro de energia dos neutrons, orientação do

trabalhador com relação ao campo de radiação e a posição e composição

dos órgãos e tecidos do corpo.

A dose na superfície pode ser avaliada pelo Índice de dose

equivalente e este por sua vez pode ser relacionado a resposta de um

equipamento de medida. Por outro lado, sabemos que o Índice de

dose dose equivalente e uma função da petição e tempo e portanto e

de difícil aplicação praLica para a monitoração dos trabalhadores,

ainda que essas dificuldades não sejam insuperáveis.

â * *

Um dosimetro portado sobre a superfície do corpo do trabalhador e

visto como um instrumento de amostragem. Fornece uma medida de

dose equivalente na pele na vizinhança próxima ao dosimetro e no

tecido imediatamente subjacente nesta região. Geralmente, não

fornece uma estimativa da dose equivalente em outros orgaos e tecidos.



Nem fornece, necessariamente, uma estimativa adequada da situação no

local de trabalho, pois fornece, unicamente, uma medida da dose

equivalente num ponto sobre o corpo de cada trabalhador. Contudo,

pode-se calibrar um dosimetro individual, colocado sobre um fantoma

que represente adequadamente as caracterisitcas de retroespalhamento

de uma esfera de 30cm de diâmetro, em termos dos valores medidos ou

calculados dos indices de dose equivalente profundo e raso. Quando

o dosimetro for portado sobre o corpo de uma pessoa em frente a um

campo de radiação unidirecional, indicara então, com suficiente

precisão os Índices de dose equivalente raso e profundo. No caso

pratico, em que o trabalhador se move no local de trabalho, resultando

efetivamente num campo multidirecional da radiação incidente, ainda assim,

para muitas situações praticas, um dosimetro individual, ainda que

seja um simples instrumento a dois elementos, fornecera uma medida

adequada dos indices de dose raso e profundo no intervalo de precisão

exigido. Deve ainda ser reconhecido que o índice de dose equivalente

profundo, p?ra todas as combinações de irradiação prováveis,

sobreestimara a dose equivalente efetiva e em alguns casos esta

sobreestimatíva pode ser enorme.

Um modelo alternativo pratico que pode ser apropriado em alguns locais

de trabalho e calibrar o dosimetro individual com um fantoma repleto

de iosimetros e irradia-lo de uma maneira tal que represente

adequadamente os movimentos dos trabalhadores nos locais de trabalho

etn relação a fonte de radiação.

E unicamente em casos excepcionais, geralmente associados a irradiações

acidentais elevadas, que devem ser feitas tentativas para se estimar

a dose equivalente no órgão e tecido. As maiores incertezas na

avaliação das doses no órgão e tecido pela monitoração rotineira são

causadur paio fato que e tomado, como representativo da irradiação

de toda a superfície do corpo, um pequeno numero de dosiemtros,

freqüentemente, unicamente um. A nao ser que os resultados do

dosimetro sejam realmente representativos existe unicamente uma traça

ligação com relação a dose equivalente profunda calculada a partir

dos resultados. Neste caso pode ser utíl reconstituit o acidente

de modo a avaliar doses absorvidas e as doses equivalentes nas varias

partes do corpo.

3.2.1. Monitoração rotineira
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A necessidade do uso de muitos dosimetros c a complexidade em

avaliar as doses equivalentes no orgao e no tecido sao proibitivas

na monitoração individual rotineira e, então, deve ser adotado um
0

sistema simplificado sempre baseado nos Índice? de dose

equivalente raso e profundo.

0 <w

Os limites mais comumente necessários no controle da radiação

externa são aqueles referentes a dose equivalente efetiva a dose

equivalente na pele a a dose equivalente no cristalino do:> olhos.

Na maioria de todas as situações praticas um dosimetro indicando

a dose equivalente na superfície e a dose equivalente a uma
0

profundidade de lOnvn, fornecera um controle adequado se a medida da

dose equivalente na superfície e relacionada ao limite de dose
0

equivalente para a pele e a medida na profundidade e relacionada ao

limite de dose equivalente para a dose equivalente efetiva. 0

cristalino dos olhos que se encontra numa profundidade intermediária

entre as duas medidas, estará, então, adequadamente, protegido na

maioria dos casos.

A posição do dosimetro e tomada como representativa da superfície

de todo o corpo se for usado um so dosimetro no caso da irradiação
0 0

ser marcadamente inomogenea e vários dosimetros forem usados, cada
* * 0

um deles e visto como representativo de uma area apreciável do

corpo. Em muitas situações, este procedimento de interpretação vai,

adequadamente, de encontro aos objetivos da monitoração individual

rotineira, sem ser irracionalmente restritivo, exceto nos exemplos

de campos de radiação extremamente não uniformes. Nos casos em que

o campo de radiação que da origem a irradiação e, por exemplo,

composto em sua maioria de feixes estreitos de radiação, nenhuma
*v 0 * 0

combinação pratica de dosimetros usados na superfície do corpo

pode fornecer uma estimativa representativa das doses

equivalentes aos órgãos e tecidos do corpo. Nesta situação, uma

monitoração individual satisfatória não e praticavel e o controle

deve ser obtido pela monitoração do local de trabalho e pela

limitação do acesso aos feixes.
3.2.2. Precisão exigida na monitoração rotineira

As incertezas aceitáveis na monitoração individual rotineira para

a radiação externa, incluindo a neutrônica, seriam um pouco menores

do que os níveis de investigação e podem ser melhor expressas em
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relação às estimativas de indices de dose equivalente raso e profundo

anuais que foram medidos. A incerteza do valor anual destas grandezas

(ou dos limites superiores se for levado a efeito uma interpretação

:autelosa) seria reduzida ate onde e razoavelmente exeqüível. Se

estas grandezas forem da ordem dos limites anuais pertinentes, as

incertezas nao excederiam um fator de 1,5 a um nivel de confiança de

957o. Quando elas alcançam menos do que 10 mSv e aceitável uma

incerteza de um fator 2 para um nivel de confiança de 95%. Esta

incerteza inclue erros causados por variações na sensibilidade do

dosimetro com relação a energia incidente e direção de incidência,

bem como erros intrínsecos do dosimetro e sua calibraçao. Nao

inclue incertezas na derivação das doses equivalentes no orgao ou

.ocido partindo dos resultados do dosimetro.

-••-'- Monitoração de irradiações acidentais

írr pequenos acidentes, quando o índice de dose equivalente profundo

esta apenas acima do limite, as próprias doses equivalentes ao

órgão e tecido podem ainda obedecer o limite anua! para a dose

equivalente efetiva. Informação a respeito do espectro de energia e

da orientação da radiação incidente pode, então, permitir que sejam

retas estimativas mais realistas destas doses equivalentes. Esta

: formação, geralmente, sera acessível por meio do conhecimento da

fonte de radiação e dos métodos de trabalho, mas se isto nao for

possível, e se estas irradiações sao freqüentes, pode valer a pena

usar dosimetros que forneçam a informação espectral necessária.

Dados sobre a orientação podem ser obtidos a partir de um dosimetro

conveniente como o filme dosímetríco, usando-se vários deles ou

perguntando-se aos trabalhadores.

Em grandes acidentes, quando as doses absorvidas podem ser bastante

n'i.as e exigirem uma atenção do ponto de vista medico, sera exigida

jina indicação antecipada das doses. Na pratica, freqüentemente,

s' rgírão incertezas acerca do valor e distribuição das doses dentro

io corpo. O conhecimento destas incertezas exigira uma determinação

,i,iis exata das doses absorvidas do que e possível pelos dosimetros

individuais em uso e, em casos extremos, pode ser necessário

"(•constituir os campos de radiação que causaram a irradiação. O

irsimetro individual forneceria importantes pontos de referencia

t uma informação adicional sera viável do conhecimento acerca do

ncídente. No caso de acidentes de crítícalidade, a interpretação



das doses absorvidas causadas pelos neutrons sera enormemente

ajudada por um conhecimento do espectro de energia e distribuição

espacial dos neutrons. Por este motivo, nos dosiroetros usados

para acidentes são, geralmente, incorporados componentes especiais

dependentes da energia, destes,vários podem ser usados ou

localizados em posições estratégicas no local de trabalho para

dar informações sobre z orientação e a extençao destas irradiações.

Quando e exigida uma reconstrução completa da irradiação,

geralmente, sera apropriado fazer medidas das características

fundamentais dos campos de radiação dentro e em volta de um

fantoma natural, bem como tentar medidas diretas da dose absorvida

em vários pontos. Por exemplo, o conhecimento da fluencia e

energia num certo numero de pontos facilitara os cálculos das

diferentes componentes da dose absorvida e complementara as medidas

diretas de dose absorvida. Medidas desta complexidade estão alem

da finalidade do dosimetro individual rotineiro, que portanto,
0

seria visto como um instrumento primário para avaliar o fator de

escalonamento necc-iario para ajustar a reconstrução de modo a

corresponder com o acidente original.

4. QUALIDADE DE CONFIANÇA

Qualidade de confiança, no contexto deste relatório, pode ser

descrita como englobando aquelas ações sistemáticas e planejadas

que sao necessárias para darem uma confiabilidade adequada nos

resultados de um programa de monitoração. A qualidade de confiança

inclui o controle de qualidade que engloba todas aquelas ações

pelas quais sao avaliadas a adequacidade dos equipamentos,

instrumentos e procedimentos contra as exigências estabelecidas.

E importante que qualquer programa de monitoração inclua, como uma

parte integral, um programa de qualidade de confiança que servira

para assegurar que o equipamento e instrumentos funcionam

corretamente, que os procedimentos são corretamente estabelecidos e

implementados, que as analises sao executadas corretamente, que os

erros são limitados, que os assentamentos são corretos e

imediatamente guardados, que e mantida a precisão exigida nas

medidas e que não surjam erros sistemáticos.

Em geral, o projeto de um programa de qualidade de confiança levaria

em consideração os seguítnes fatores:

(a) Qualidade dos equipamentos e instrumentos;
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(b) treino e experiência do pessoal;

(c) verificação dos procedimentos pela analise rotineira de amostras

de controle e pelo uso de métodos padronizados para as analises;

(d) freqüência da calibrarão e manutenção de equipamentos e
instrumentos. A variabilidade no sistema de medida sera um aspecto
importante de influencia nesta questão;

(e) a necessidade que os resultados de um programa de monitoração sigam

uma padronização nacional; e

(f) a extençao da documentação necessária a demonstrar que foi alcançada
e mantida a qualidade exigida»

A finalidade e a extençao de um programa de qualidade de confiança
dependera, também, da importância das medidas que sao feitas como parte
de um programa de monitoração, do ponto de vista de proteção do
trabalhador. Por outro lado, as ações do controle de qualidade podem
variar desde um simples teste funional por uma fonte embutida num
instrumento ate uma completa calibraçao por um serviço de dosímetria
pessoal para averiguar que ele esta obedecendo as exigências
estabelecidas com relação a precisão, dependência com a energia, etc.
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- "IMPLICAÇÕES PRATICAS DO ICRP 26 - MONITORAÇÃO EXTERNA INDIVIDUAL

Paulo Gonçalves da Cunha

Instituto de Radioproteçao e Dosimetria/CNEN

Av. das Americas, km 11,5 - Barra da Tijucá - Rio de Janeiro/RJ

I - INTRODUÇÃO

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica(ICRP) foi fundada em

1928, durante o segundo Congresso Internacional de Radiologia. A

estrutura atual da ICRP foi estabelecida em 1950 e é comporte* de um

coordenador e de, no máximo, 12 membros, selecionados entre os cien

listas mais ativos nas diversas áreas do conhecimento relacionadas

a proteção radiológica. 0 principal objetivo desta comissão é

estabelecer e recomendar princípios gerais sobre os quais devem

ser elaborados os programas de proteção radiológica. Estas reco

mendações devem ser, sob alguns aspectos, bastante amplas e

flexíveis para permitir a sua adequação às condições existentes

nos diferentes paises.

Até 1977, todas as leis nacionais regulamentando o uso da radiação

ionizante e a proteção radiológica em geral, estavam apoiadas na

publicação n« 9 da ICRP. Nesta data, já tendo sido estabelecida

uma base teórica para a determinação do risco devido a baixas e mo

deradas exposições e considerando os conhecimentos adquiridos a

respeito dos riscos carcinogênicos no homem e do risco genético,

inferido a partir de experimentos com animais, a ICRP adotou

uma nova recomendação (ICRP 26). Esta publicação, por conter concei^

tos revolucionários e estabelecer uma nova filosofia em termos de

proteção radiológica, gerou grande quantidade de publicações em

revistas internacionais. Motivou, inclusive um simpósio em Viena,

promovido pela IAEA (1), onde foram analisados e discutidos os

novos conceitos nela contida e as implicações práticas da sua

adoção.

No Brasil, devido ao pouco número de cientistas dedicados a

proteção radiológica, a discussão acerca dos conceitos emitidos

pela ICRP 26 tem sido feita em círculos restritos e com pouca

ênfase. Contudo, já se faz sentir em alguns campos, notadamente

no do controle das exposições ocupacionais, a necessidade de que

sejam tomadas algumas iniciativas que venham a contribuir na redução
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destas exposições. Uma delas seria, sem duvida alguma, considerando
as normas vigentes no pais e os limites primário e secundário de
dose propostos pela ICRP (equivalente de dose efetiva e o índice do
equivalente de dose, respectivamente) a adoção de níveis de invest^
gaçáo. Estes níveis deverão ser aplicáveis diretamente aos valores
de dose determinados nos programas de monitoração individual e servir
de indicação de valores a partir dos quais os serviços de proteção
radiologica das instituições, as Secretarias Estaduais de Saúde e a
CNRN deveriam investigar as causas das exposições e buscar a sua
redução. Estes procedimentos devem ser vistos como uma"otimização"
da proteção radiologica, nas instituições que já utilizam tradicio-
nalmente a radiação ionizante nas suas atividades.

II - SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE DOSES

A ICRP-20 recomenda um sistema de limitação de doses apoiado nos
seguintes itens:

1) nenhuma pratica deve ser adotada a não ser que produza um benefício
liquido positivo (justificação);

2) todas ue exposições devem ser mantidas tao baixas quanto razoavel-
mente exeqüível (ALARA), levando em consideração fatores socio-eco
nômicos (otimização);

3) o equivalente de dose nas pessoas não devem exceder os limites re_
comendados pela comissão.

A proteção radiologica está alicerçada na suposição de uma relação
linear dose-efeito (estocastico), sem limiar, o que significa a
inexistência de uma opção equivalente de dose não deletéria. Assim,
a justificativa para a opção por uma determinada atividade que expo
rá o homem a radiação ionizante, com bases numa analise risco-bene-
ficio e insuficiente do ponto de vista da proteção radiologica. É
necessário que as exposições sejam minimizadas (ALARA). Os niveis
otimizados de equivalente de dose numa determinada pratica sao
determinados normalmente através de uma análise diferencial da
relação custo-benefício. Obviamente, a redução do equivalente de dose
envolve, na maioria dos casos, dispêndios econômicos e, para a deter
minóção do que é razoável ser gasto nesta redução é necessário que
sejam estabelecidos valores monetários para o detrim^n^o caus?-Io
pela radiação na saú^e. Esta tai-efa conduzira, inevj. ca
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discussão acerca do valer de uma \ida. pode-se cnegar ao absurdo

de imag4 ne.r que instalações nucleares em paises pobres possam ter

seus projetos e dispositivos de segurança menos eficazes devido

ao valor monetário do detrimento ser menor matematicamente quando

comparado aos dos paises ricos. Deve ser ressaltado, contudo, que

sstas diferenças sao reflexos unicamente das diferenças da remune

ração do trabalho e da assistência social entre paises ricos e

pobres. Embora a filosofia adotada para a justificativa e

otimização seja coerente, lógica e de determinação matemática

exequivel, e de difiril aplicação por envolver aspectos subjetivos

(beneficies) e morais (custo da vida). 0 resultado do processo de

otimização da proteção radiológica numa atividade é a determinação

de um limite otimizado do equivalente de d.->se, conhecido ermo

limite autorizado. Atividades ou práticas diferentes podem possuir

limites autorizados distintos.

0 terceiro item do sistema proposte pele TCRP diz respeito aD limite

de equivalente de close para cada indivíduo. Estabelece que mesmo

apôs o processo de justificação e otimização, nenhuma pe:->̂ ca pode

se^ suDmetida a exposições que ocasionam equivalentes de dose

superiores aos limites recomendados. Estes limites, cara as

exposições ocupacionais, foran estabelecidos objetivando prevenir

os efeitos não estocasticos e limitar a ocorrência dos cstocastioos

a i.iveis aceitáveis.

Pa^a prevenir os efeitos nao estocasticos nos diferentes tecidos

foi recomendado urr limite anual para c equivalente de dose J.Ò Sv

(50 rem), excessao feita para lente des olhos ond° o valor recomen

dado foi ie 0.15 F,v(15 rem).

Para os efeitos ^scccasticos, foi considerado que a exposição dos

indivíduos a radiação normalmente ocasiona uma distribuição nao

uniforme do equivalente de dose nos tecidos, em função das suas

propriedades de absorção e espalhamsnto e da distribuição angular

e àe energia de campo de radiação tm relação ao corpo. Levando em

consideração todos os tecidos irradiados, foi proposta una nova

grandeza: o equivalente de dose efetiva,

' t. 'T WT T

onde H e o equivalente de dose médio em um determinado tecido T

e w e um fator de peso representando a porção do efeito estocastico



i sultante da irradiação do tecido T.

Limite anual recomendado para H foi de 50 mSv (5 rem).

Mais uma vez, com referencia a limitação do risco individual nas expo-

isiçoes ocupacionais, a ICRP adotou uma nova filosofia. Embora estabeleça

i:m limite anual do equivalente de dose para os efeitos estocásticos de

SO mSv, considera que um nivel adequado de proteção so e atingido numa

determinada atividade quando a media das doses individuais for um décimo

deste limite. Isto significa que os limites de dose só podem ser atin-

gidos, ocasionalmente, por alguns dos trabalhadores e que as doses cole-

tivas devem, também, ser controladas. Deve ser resaltado que, coerente-

mente com a nova filosofia de limitação de doses, o conceito de "limite

de dose" substituiu o de "dose máxima permissível".

A determinação do equivalente de dose efetiva nao pode ser feita dire-

tamente através de medidas rotineiras. Com o auxilio de simuladores

fisicos ( "Alderson") ou matemático ("MIRD"), H pode ser correlaciona-

da com as grandezas de calibraçao para um determinado tipo de radiação.

Contudo, esta correlação alem de ser extremamente dependente da orien-

tarão do simulador em relação ao campo de radiação (2), nao e direta-

mente aplicável a todos os tipos de instrumentos utilizados em proteção

radiologica (3,4). Assim, para propósitos práticos e aconselhável que

sejam definidas grandezas operacionais a serem utilizadas nas medidas

executadas por monitores de área e individuais, com o objetivo de asse-

gurar que os valores numéricos de H sejam mantidos a niveis apropriados.

E:.;tas grandezas devem ser definidas em um simulador antropomorfo do

tronco humano e validas para todos os tipos de radiação ionizante.

Um simulador simples e suficientemente antropomorfo para efeito de pro

teção radiológica, nas irradiações externas, é uma esfera de 30cm de

diâmetro composta de material tecido-equivalente (ICRU 19). A definição

do máximo de equivalente de dose nesta esfera (índice de equivalente de

dose) como uma grandeza operacional, ocorreu naturalmente.

A ICRP julgou que recomendando o índice de equivalente de dose (H )

como limite secundário (grandeza operacional), seria obtido uma esti-

mativa aceitável de H e portanto o seu emprego asseguraria um nível
~ E

de proteção adequado.

Apôs a publicação ICRP-26, foram realizados vários estudos visando de

terminar a adequabilidade da adoção do índice de equivalente de dose



como grandeza operacional (2,5,7,8). Foi mostrado que H não é
inteiramente adequado, principalmente por ser uma grandeza nao aditiva
em relação a distribuição angular e energética do campo de radiação.
Foram também propostas outras grandezas operacionais, definidas em
termos do equivalente de dose na esfera do ICRU. Algumas das grande-
zas propostas foram:

a) H - equivalente de dose "ceilling" (9), definido como a soma dos
máximos de equivalente de dose na esfera para todos os compo-
nentes do campo de radiação;

b) H - media dos equivalentes de dose nas esfera;
c) H e H, - equivalente de dose em uma determinada profundidade e

s d .
em uma localização especifica na esfera (8).

As grandezas operacionais H e H foram propostas pela IEC ( Interna-
s d -

tional Electrotechnical Commission) e sao definidas como o equivalente
de dose nas profundidades (em relação a superficie) de 0.07mm (7mg/cmw)
e 10mm (lOOOmg/cm^), respectivamente, na esfera do ICRU. H é inter-
pretado como o equivalente de dose na pele e H como uma estimativa

d
do equivalente de dose nos tecidos mais profundos. Estas grandezas sao
aplicáveis à radiação ;s e fótons de até 4MeV. A aplicabilidade a
neutrons ainda não foi estudada. Contudo, esta grandeza ainda apresen
ta uma dependência com a distribuição angular do campo de radiação (11),
Para contornar esta dificuldade, a IEC redefiniu H, como o equivalente

d
de dose a uma profundidade de lOmm ao longo de um raio da esfera pa-
ralelo a um campo unidirecional de radiação incidente. Esta nova de-
finição de H ocasiona uma estimativa do equivalente de dose efetiva
mais conservativa que a anterior.
Embora seja notada certa tendência a proposta da IEC, ainda nao existe
concordância a nível internacional sobre qual grandeza operacional
deva ser adotada.

III - SITUAÇÃO BRASILEIRA - UMA PROPOSTA A CURTO PRAZO

3.1. Otimização

As normas brasileiras de proteção radiológica (Normas Básicas de
Proteção Radiológica - Resolução CNEN 6/73) estão fundamentadas na
puplicação ne 9 da ICFiP (1966). Assim, por estar estabelecida uma
"dose máxima permissível", é possível que, £ anos após ter sido
adotada pela ICRP as suas novas recomendações (ICRP-26), ainda se
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projetem no Brasil instalações tendo como critério uma "dose máxima

permissivel" e que exposições individuais de trabalhadores permaneçam

sem justificativa desde que estejeam abaixo destes valores "permissí-

veis". Ê evidente que necessitamos de normas mais atualizadas. A tare-

fa de adaptação das já existentes ou do estabelecimento de novas nor-

mas é árdua e exigirá o estudo e a revisão de uma vasta bibliografia,

a respeito das implicações da adoção de uma nova filosofia de prote-

ção radiológica nos moldes das novas recomendações da ICRP. Mesmo que

técnicos brasileiros proponham, a curto prazo, uma reformulação das

normas vigentes, será bastante difícil que elas possam ser realmente

implantadas a nível de cada instituição. Mesmo que consideremos justi-

ficáveis "ad hoc" todas as atividades já implantadas no país e que de

algum modo utilizem radiação; como determinar e implantar a otimização

em instalações que, mesmo carentes de recursos econômicos, prestem

relevantes serviços a sociedade? é o caso de alguns hospitais públicos

e beneficentes. Nesta situação, talvez fosse necessário acrescentar

um parâmetro a este estudo: qual o detrimento para a sociedade quando

os recursos destas instituições são deslocados de áreas básicas para

a otimização da proteção radiológica?

Parece claro que o conceito de otimização, como apresentado formal-

mente pela ICRP (análise diferencial da relação custo-benefício), é

de difícil aplicação em países pobres. A idéia de otimização deve ser

preservada, mas é mecessário o desenvolvimento de conceitos mais

exeqüíveis nestes países. No caso das exposições ocupacionais, uma

alternativa menos atraente do ponto de vista formal mas, com certeza,

mais prática e aplicável para o exercício da otimização nas instala-

ções em funcionamento, seria a determinação de uma "expectativa do

equivalente de dose" numa atividade em geral. Este valor atuaria como

um nível de referência para as instituições que possuíssem esta

atividade, e na medida em que este nível fosse atingido, o valor da

"expectativa do equivalente de dose" deveria decrescer. Assim, por

ajustes sucessivos, a "otimização" iria sendo alcançada. A determina

ção da "expectativa do equivalente de dose" poderá ser obtida através

de estudos estatísticos, a nível nacional, das exposições individuais

na atividade em questão. 0 valor desta "expectativa" deverá ser

obtidn através de algum valor médio e será reflexo da qualidade da

proteção radiológica exercida no momento no país. A medida que forem

identificadas instituições onde ocorram exposições individuais acima

desta "expectativa" e que sejam tomadas medidas corretivas, o valor

da "expectativa" decrescerá e naturalmente irá convergir. A

determinação do rigor das medidas corretivas a serem empregadas, bem
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como do valor ótimo de convergência devem ser realizados por estudos

"in loco" num número estatisticamente significativo de instituições.

Estes objetivariam a determinação de uma dose individual mínima na

atividade, considerando os procedimentos técnicos empregados, a

qualidade dos equipamentos e o treinamento profissional.

0 único pré-requisito para a implantação do sistema proposto é a

existência de um banco de dados que reuna informações sobre todas

as pessoas ocupacionalmente expostas.

No nosso entender, a vantagem do sistema proposto é que o nível

de "otimização" seria determinado pela capacidade de melhora da

qualidade da proteção radiológica exercida no país, e não mais por

fatores sócio-economicos explícitos.

3.2. Implantação na monitoração individual

Seja qual for o processo de otimização adotado, e necessário que as

grandezas determinadas nos programas de monitoração individual sejam

uma aproximação aceitável das grandezas em que são especificadas

os limites de dose.

No Brasil, as grandezas de calibração e das quantidades a serem

determinadas nos programas de monitoração individual para

irradiações externas das radiações X e especificadas pela norma

CNEN-NE-3.04 (resolução 12/81). É estipulado que deva ser

determinado c equivalente de dose efetiva e que os monitores sejam

calibrados em termos de exposição. 0 fator de conversão a ser

utilizado é 38,76 Sv.kg , (1 rem/R).

C

Considerando estudos realizados por Kramer (2), verifica-se que esta

recomendação não conduz, na realidade, a uma determinação do

equivalente de dose efetiva mas, na maioria dos cas">s, a uma

superestimaeiva desta quantidades. Na fig. I observamor que, na

maioria das geometrías de irradiação, a superestimativa alcançr um

fator 2 para energias próximas a 40KeV. Na prática, é como se

fosse recomendado a adoção da Exposição como uma grandeza operacional.

Em face da proposta (ICRP 26) de nova grandeza como limite básico

(Hg), nova grandeza oper&cional (Hj) e a adoção das unidades no

sistema SI, tornou-se necessário estabelecer nova ordem metrológica

para a monitoração individual. Contudo, como o índice do equivalente
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de dose (Hi) não foi considerado uma grandeza operacional conveniente

i: como nao existe, ainda, um consenso internacional sobre qual

grandeza seria mais adequada para substitui-la, esta nova ordem

netrologica continua indefinida. A respeito da grandeza de calibraçao

ja existe o consenso de substituir a Exposição por kerna no ar.

Assim, não é de bom senso a proposição, no momento, de mudanças no

sistema metrológico da monitoração individual empregado no Brasil.

Contudo, para o exercicio da otimizaç&o, e necessário que a

superestimativa seja de algum modo corrigida.

A adoção de fatores de conversão (Sv.kg/C) mais realistas não é

pratica. Sendo estes fatores bastante dependentes da energia da

radiação X e Y e aa geometria de irradiação (fig. i), ocasionariam

erros na determinação do equivalente de dose efetiva, além de

necessitar mudanças no projeto dos monitores individuais.

tf _ / X
t

SI./R)
e q u i v a l e n t e de d o s e e f e t i v a

( I C R P - 2 6 )

e n e r g i a do f c t o n

Fig. 1 - Fatores de conversão: o equivalente de dose

efev.iva normalizado para a exposição (ref.2).

HO



Para efeito de seleção de instituições ou atividades que necessitassem

melhorar a qualidade de proteção radiologica oferecida, é possível

a adoção de "níveis de investigação" que, aplicados diretamente

aos valores determinados pelos monitores individuais, corrijam a

superestimativa. Como todos os monitores individuais empregados

no país podem ser capazes de estimar a energia da raidação X e ga

ma com a qual foram irradiados, pode-se adotar niveis de

investigação dependentes da energia. Como a adoção destes níveis

visa a seleção, os erros causados pela dependência com a geometria

de irradiação podem ser tolerados (excessão para geometrias PA onde

ocorre uma subestimativa). Do mesmo modo, é possível definir

fatores de conversão (Sv.kg/C) como o único propósito de estabelecer

níveis de ação. É evidente que ao ser definida uma grandeza

operacional adequada, o nível de investigação será o único e

independente da energia.

A ICRP 26 recomenda que o nível de investigação seja 3/10 do limite

de dose correspondente ao período no qual a medida da monitoração

individual se refere. Portanto, para programas com freqüência

mensal, o nível de investigação proposto é de l,25mSv (125 mrem).

Na tabela 1 sao apresentados os níveis de investigação propostos.

Eles foram obtidos a partir de estudos realizados por Ehrlicb (12)

e Kramer (2,13), a respeito da correlação entre Exposição e

algumas das grandezas operacionais que possam vir a ser adotadas no

futuro. Particularmente as correlações entre Exposição e o

equivalente de dose, determinada naF seguintes condições: 1) a uma

profundidade de l,0cm na esfera da JCRU; 2) a uma profundidade de

l,0cm no eixo central da esfera do ICRU.

IV. CONCLUSÃO

Devido as dificuldades na aplicação da otimização da proteção

radiologica nos moldes recomendados pela ICRP, foi proposto um

modelo alternativo para as exposições ocupaclonaís em instituições

ja instaladas. Com a ajuda deste modelo é possível iniciar, ne

Brasil, o exercício da otimização, em larga escala, a médio prazo.

Como uma solução a curto prazo foi proposta a adoção de níveis dt

investigação e fatores de conversão (Sv.kg/C) diretamente aplicavtn?;

dos valores obtidos noa programas de monitoração individual, com o

. ••oosito de selecionar prioritariamente atividades ou instituições

" f



ji" nec:essite:-i rvduk'ir as exposições ocupacionais. i\ utiliza:;^.
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2?_PAJ_NEL: "CONTROLE DE QUALIDADE EM APLICAÇÕES M[T|CA

DAS RADIAÇÕES IONIZANTES"

- "CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIOTERAPIA"

Eugênio Roberto Cecatti e Carlos Eduardo de Almeida
Instituto dt Radioprotecao e Dosimetria/CNEN
Av. d.is Ameru.ts, km. 11,5 - Barra da Ti jucá - Rio de Janeiro/K

Um depart imento de radioterapia nao deve ter muita di f ieul cl.tdf rn,
fazer um teste de aceite de uma nova unidade de terapia. E necti->
sario apenas que o departamento tenha um íisico e equipamento
apropriado. 0 maior problema que um físico enfrenta surge na lint :
de escolher um protocolo entre os disponíveis.

Se, apôs os testes iniciais de aceite, um programa de controle •.]<•
qualidade deve ser estabelecido, encontra-se dificuldade em s<
determinar, a priori, quais parâmetros devem ser avaliados.

Deve-se observar que um programa de controle de qualidade nao
0

consiste apenas de uma serie de testes para avaliar o desempenho
de vários p.irametrcs do equipamento. Um programa de controle ck
qualidade devo ser visto como um sistema completo consistindo di-
diversos componentes e influencias, como especificações de desem
penho, pessoal, fabricantes, testes de controle de qualidade,
interpretação dos resultados e ações corretivas a serem tomadas.

Nao existe um protocolo generalizado que possa servir qualquer
instituição, uma vez que os vários fatores de um programa tem um;i
importância diferente. Em outras palavras, um programa desenvulvid
para uma instituição reflete as necessidades desta instituirão.

INCERTEZAS

Um progrmn.1 de c o n t r o l e de qual idade e n e c e s s á r i o pe la importam, i.i

da j^ f l f «'*-•" na úosv p r e s c r i t a em r a d í o t e r a p í a . A curva de dose -
/ * fim

t.a, cm alguns casos, e muito sensível, e uma variação de 57



na dose tumor pode resultar numa grande variação na probabilidade de

controle tumoral'>2.

Os protocolos de controle de qualidade especificam limites aceitáveis

de tolerância para parâmetros individuais sem considerar o efeito

cumulativo na incerteza na dose em um volume especificado no paciente.

0 problema de caracterizar o resultado de uma serie de medidas por uma

incerteza global, combinando incertezas randomicas e nao-randomicas,

tem recebido atenção na literaturaJ' . Uma reunião de laboratórios

padrao-nacional de 12 países formularam uma recomendação na qual as

incertezas randomicas sao determinadas por métodos estatisticos

usuais, sendo representada por desvios padrões^. As outras incertezas

devem ser estimadas, correspondendo a 70% de limite de confiança (l«r).

As incertezas randomicas e nao randomicas devem ser combinada?

quadraticamente para fornecer uma incerteta caracterizada por um

numero proximo de um desvio padrão. Finalmente, pode-se multiplicar

por 2 ou 3, dando uma incerteza total que corresponde aproximadamente

a um limite de confiança de 957» ou 997», respectivamente.

A Figura 1 mostra como as incertezas de vários componentes podem

interagir .

A incerteza espacia! quando se utiliza um ou mais feixes para í radiar

um volume alvo em um paciente, depende da exatidão mecânica da

unidade de tratamento e do movimento do paciente no deslocamento do

orgao (Figura lb).

Considerando que as incertezas em um tratamento sao inevitáveis;

1) 0 impacto total de todas as fontes de incerteza devem ser

avaliadas, ao invés de se concentrar em componentes individuais.

2) Quando predominam incertezas geométricas, o impacto e diferente

em diferentes orgaos do paciente.

~i) E necessário avaliar o impacto anatômico das incertezas.

4) As incertezas na dose podem nao estar linearmente relacionadas com

ÍS incertezas geométricas.

F.sscs pontos podem ser observados por um exemplo: suponha um

1 rat .imento com três campos (um anterior e dois oblíquos) utilizando

ti... ttiíe do raio-x de 6MV. Considera.Tdo-se aponus as incertezas

Hí)



EXATIDÃO NA DOSE
<67.

INCERTEZA ACEITÁVEL

NA DOSE FORNECIDA

AO PACIENTE

5%

GO

INCERTEZA ACUMULADA

NA DOSE FORNECIDA

AO FANTOMA

2,1%

EFEITO NO CALCULO

DA DOSE PELA

LOCALIZAÇÃO DO

TUMOR E CONTORNO

INCERTEZA NA CALIBRACAO

DO INSTRUMENTO.

CONSTANTES FÍSICAS

1,3%

INCERTEZA NO CALCULO

DO PLANEJAMENTO

DA DOSE

4,57.

CALCULO DA

DISTRIBUIÇÃO DE DOSE

(S/HETEROGENEIDADES)

FATORES DE CALCULO

NO EIXO CENTRAL

(FILTRO, COMPENSADOR,

BANDEJA)

27.

Figura Ia: Incerteza na dose (limite de confiança de 957).
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EXATIDÃO DO
ISOCENTRO

2 mm

INCERTEZA ESPACIAL
RESULTANTE DA INEXATIDÃO
DA MÁQUINA E DO MOVIMENTO

DO PACIENTE

* omro

DESLOCAMENTO MECÂNICO DE UM
OU MAIS CAMPOS RELATIVOS

AO VOLUME ALVO
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INEXATIDÃO NA POSIÇÃO DO
VOLUME ALVO DEVIDO AO
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CIA
SA )
CÃO

LUMINO
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ERRO DE
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OUTROS MO
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Figura lb: Incerteza espacial (um desvio padrão).



geométricas devido a efeitos mecânicos, a posição do paciente em
relação aos feixes pode ser de +_ 5mm. Se o erro de alinhamento
for 50% maior, a mudança na dose no isocentro sera apenas + 1%.
Neste ponto, as incertezas da Figura Ia predominam. Entretanto,
a dose na medula (situada perto das bordas do campo) chega a variar
_+ 10%, e neste ponto predominam as incertezas espaciais. Incluin
do-se movimentos do paciente e erros de posicionamento, o paciente
e os feixes podem se deslocar de +_ 12mm, resultando em uma mudança
de _+ 1,57. no isocentro, enquanto que na medula pode-se chegar a
+_ 20%.

Por este exemplo, pode-se ver que a analise da Figura Ia pode ser
aplicada a porção central do volume de tratamento, mas nao a orgaos
fora desta porção central, onde a relação entre incerteza na dose
e posição nao e linear.

INCERTEZAS ASSOCIADAS AO PACIENTE

ú rc no final da dosimetria clinica e fornecer uma dose prescrita a
ur r jrtto especifico no paciente. As incertezas associadas com este
pr çJímento podem ser consideradas em dois estágios:

: l incertezas envolvidas no fornecimento de uma dose idêntica a um
p-s'.o equivalente em um fantoma uniforme de densidade 1 g/cm .
j )• incertezas adicionais associadas ao paciente,
stas ultimas podem ser divididas em 7:

l ) Características do paciente.
a) diferenças em volume entre a região tratada e o fantoma

usado para obter as curvas de isodose.
b) contornos de superfícies irregulares.
c) heterogeneidades.

2) Planejamento.
a) localização e delineaçao do volume alvo.
b) medida do contorno externo do paciente.
c) localização de pontos internos anatomicamente relevantes.
d) transferência de informação de a), b) e c) para o papel.
e) posição das marcas na pele em relação ao volume alvo.

3) Irradiação do paciente.
a) mudança do contorno com a posição do paciente.
b) mudança do tamanho do paciente durante o curso do tratamento.
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<. ) mudança da posição relativa do volume alvo durante o curso

do tratamento.

d) movimentos das marcas da pele coin a mudança da posição do

pac iente.

e) movimentos dos orgaos internos em relac.au as marcas da pele.

() movimentos do paciente na maça durante o tratamento.

g) tipo ou uso incorreto de bolus ou filtro compensador.

A redução das incertezas associadas aos fatores acima pode str

conseguida com a escolha cuidadosa da técnica de tratamento,

rep lane jarr.t nto durante o curso do tratamento, e treinamento intensivo

dos Lecnicc-..

Erros de posicionamento ocorrem na razão de 2 ou 3 por parâmetro por

100 operações, embora hajam variações significativas entre um

técnico e outro. A razão de erro por posicionamento e de 14% .

Um controle de qualidade realizado nos cálculos de planejamento

detectou, apôs dois anos de acompanhamento (1660 cálculos;, 121 erros

(7,3%) cuja distribuição e mostrada na Figura 2. Os erros foram

relacionados aos parâmetros da Tabela 1.

Foi observscc que, umbora a maioria dos erros encontrados (82,67o)

foram menor<ib que ^_ VÜ», 11,67o dos erros estavam acima de \ 107».

TEJiTEf: DE CONTROLE DE QUALIDADE

Em um centro de radioterapia, independente de seu tamanho, deve-se

manter um programa de controle de qualidade sobre todos os parâmetro;-

fisicos e clinicos que possam ter alguma influencia no resultado

final do tratamento.

Sob o ponto de visr físico, um programa deve cobrir:

I ) Equipamentos dj- dos'r'r'iria

- dosimetros (câmara de ionizaçao, TLD, filme, diodo, etc)

- monitores de radiação

- fantonas

- densitometro;,

- a c e s s ó r i o s ( t e r m ô m e t r o , b a r o m e t r o , r e g u a , etc»
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Figura 2: Distribuído dos erros em função de seu valor
percentual.
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2) Equipamentos de terapia e simulação
- raio-x superficial
- raio-x convencional
- unidade de cobalto
- simulador
- fontes de braquiterapia
- aplicadores de estrondo
- acelerador de baixa energia *
- acelerador de media energia **
- acelerador de alta energia ***
- acessórios (filtro em cunha, bloco de colimação, cone de

mama, etc)
3) Planejamento

- cálculo
- acessórios (contorno, ímobilizadores, moldes, bolus, etc)

Considerando que os centros de radioterapia possuem diferenças no
que diz respeito a pessoal, equipamentos dosimétrico e terapêutico,
torna-se impraticável se estabelecer um programa de controle de
qualidade que não apresente uma flexibilidade, não apenas nos testes,
mas também na freqüência e nos critérios de aceitação.

A importância de um programa de controle de qualidade pode ser
observada apôs um longo período de aplicação '^^ quando torna-se
possível identificar a importância relativa de cada parâmetro,
podendo-se inclusive otimizar o programa.

Na tabela 2 sugerimos uma série de testes, bem como recomendamos
uma freqüência mínima e uma ideal, que pode servir como base para
um programa de controle de qualidade em uma situação particular^.

* acelerador de fotons de 4 ou 6 MV.
•* acelerador de fótons de 8 ou 10 NV e elétrons CCÍ energia ai.

12 MeV.
**• acelerador de fótons aciaa de 15 WV e elétrons ate 45 fteV.



Tabela 2: Testes a serem abrangidos por um programa de controle de

qualidade. E recomendada uma freqüência mínima e uma

ideal, bem como a referência onde pode-se encontrar o

procedimento e o limite de aceitação.

TESTES
FREQÜÊNCIA

MINIMA IDEAL

REFERENCIAS

1) Simulador

- alarmes audíveis, botões de

emergência, segurança da

mesa

- movimentos da maça, colima

dor X, Y e rotação,dei ineâ

dor X e Y, e rotação do

aparelho

semanal

semanal

diária

diária

12

12

- alinhamento do colímador e

do delineador

- indicador ótico de distancia

- escala do tamanho de campo

- integridade dos acessórios

- constância na qualidade da

imagem

- qualidade do feixe

- engrenagens

- tamanho focai

mensal

mensal

mensal

semestral

semestral

semestral

anual

anual

semanal

semanal

semanal

mensal

mensal

mensal

semestral

semestral

12

12

12

12

12

12

12

12
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(continuação Tabela 2)

2) Raio-x superficial

- mecanismos de segurança

- sistemas elétricos e meca

nicos

- taxa de dose para todas as

qualidades

- exatidão, precisão e linea_

ridade do marcador de tem

po

- integridade dos acessórios anual

mensal

mensal

mensel

semanal

semanal

semanal

13

13

13

,14

anual semestral 13.14

semestral 14

3) Raio-x convencional

- sistemas de segurança, bo

toes de emergência e pro

blemas mecânicos

- monitoração do paciente e

sistema de comunicação

- rendimento para todas as

qualidades

- determinação da camada

semi redutora para todas

as qualidades

- rendimento para todos os

cones e qualidades usadas

- simetria e homogeneidade

mensa1 semana 1

semanal diário

mensal semanal

trimestral mensal

2 anos anual

mensal semanal

n, 14

i?

n, i A

13,14

13,14

13,14

4) Unidade de cobalto

- painel, controle de ma*o

e lâmpadas indicadoras

semanal diária 13,14



(continuação Tabela 2)

- monitoração do paciente e
sistema de comunicação

- sistemas elétricos e mec£
nicos

- integridade <*os acessórios

- simetria e homogeneidade

- coincidência do campo de
radiação, campo luminoso
e escala de campo

- alinhamento dos localiza
dores laterais

- isocentro da mesa de tr£
tamento

- indicadores de distância

- determinação da taxa de
dose e comparação com o
decaimento

- isocentro do feixe de r£
diação

- determinação do tempo de
posicionamento da fonte

- determinação da posição
efetiva da fonte

semanal diária

semanal diária

mensal

anual

anual

2 anos anual

13,14

mensal -emanai 13,14

trimestral mensal 13

mensal semanal 13

semanal 13

semestral mensal 13,14

trimestral mensal 13

trimestral mensal 13,14

semestral 13,14

semestral 13,14

13

5) Acelerador linear

- painel, controle de mao e
lâmpadas indicadoras

- monitoração do paciente e
sistema de comunicação

semanal diária 13,14,15

semanal diária 13
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(continuação Tabela 2)

sistemas elétricos e
A

mecânicos

calibração de dose

integridade dos acessórios

A

constância de energia

simetria e homogeneidade

semanal

semana 1

mensal

mensal

mensal

diária

diária

semanal

semanal

semanal

13,14

13,14,

15,16

13

15,16

13,15,

16

- coincidência do campo de

radiação, campo luminoso

e escala de campo

- alinhamento dos localiz£

dores laterais

- isocentro da mesa de tr£

tamento

- indicadores de distancia

- "backpointer" luminoso e

lâmpada sagital

mensal

mensal

semanal

semestral mensal

15,16

semanal 15

13,14,

15

trimestral mensal 13,15

mensal semanal 15

- isocentro do feixe de ra

diação

- fator tamanho de campo

- determinação da posição

efetiva da fonte

anual

2 anos

2 anos

semestral

anual

anual

13
15

13

13

,14,

,15
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- "GARANTIA DE QUALIDADE EM RADIODIAGNOSTICO"

Thomaz Ghilardi Netto

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto/SP

0 avanço da tecnologia nos últimos anos tem proporcionado a produção

de aparelhos cada vez mais sofisticados e consequentemente oferece a

possibilidade de se conseguir imagens radiologicas mais nitidas.

0 radiologists trabalha com o produto final da analise radiologica

que e a imagem, na qual esta contida toda a informação que aeve ser

analizada e interpretada para se chegar ao diagnostico final. Assim,

a qualidade da imagem e altamente relevante, pois imagens de baixa

qualidade ou que apresentem deficiências podem dificultar a sua

interpretação e consequentemente provocar diagnósticos errados ou

inseguros, tornando-se necessários algumas vezes a repetição do

exame, trazendo com isso maiores riscos para o paciente. Para que

isto seja evitado e necessário a aplicação de um programa apropriado

de controle de imagens radiologicas.

Assim sendo, c propósito de um programa de garantia de qualidade (GQ)

e o de produzir radiografias de alta qualidade com mínimo custo e

mínima exposição ao paciente^»2), Um programa de garantia de

qualidade engloba: a) Administração de qualidade (AQ) ou seja

procedimentos administrativos para garantir que as avaliações

.alízadas seja registradas e revisadas, estabelecendo rotinas para

que qualquet anomalia seja corrigida; b) Controle de qualidade (CQ)

que sao avaliações de parâmetros dos vários componentes que constituem
•v P

o sistema de produção de imagem radiologica.

Normalmente, em industrias, com um minimo de responsabilidade, os

programas de controle de qualidade estão sendo aplicados a muito mais

tempo afim de melhorar a sua produção. Contudo em radiodíagnostico

somente na ulr: cada e que alguns especialistas tem introduzido

estes concf.^os. Recentemente um numero maior de físicos tem se

interessado pelo problema promovendo uma considerável evolução nesta

area.

Para melhor ilustrar o problema este tema pode ser desenvolvido através
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de algumas pergu .tas alcamente relevantes.

1) Qual a importância de se aplicar um programa de garantia de

qualidade em radiodiagnostico?

Esta resposta pode ser dada através de três importante> conseqüências:
a) melhor qualidade da imagem proporcionando maior precisão no
diagnostico; b) redução na exposição do paciente e c) redução nos
custos.

2) Como introduzir o programa?

Para se introduzir am programa de garantia de qualidade um dos
aspectos de maior importância e de obter uma previa aceitação e o
necessário suporte financeiro para tal atividade. Isto significa,
convencer os responsáveis pela saúde bsm como os profissionais
envolvidos, da importância de se implantar tais programas
rotineiramente.

Assim sendo, deve ser inicialmente aplicado um esquema para
demonstrar a percentagem de filmes perdidos antes e apôs a realização
do programa de controle de qualidade. Com isto poderá ser demonstrado
a vantagem de se aplicar rotineiramente estes controles. Desta
forma sera mais fácil demonstrar aos responsáveis pelas instituições
que e compensador ii.vestír em equipamentos, salários para o
desenvolvimento de programas de garantia de qualidade em
radiodiagnostico e também, por que nao dizer, em medicina nucl<ar e
radioterapia.

Por outro lado, outra conseqüência de um programa de garantia de

qualidade e a redução da exposição ao paciente devido principalmente:

a) diminuição no numero de filmes repetidos, b) colimações e

qualidade de feixe mais apropriadas. A combinação destes fatores,

dependendo da instituição, pode possibilitar uma redução de ate

257. nas exposições de pacientes.

Uin exemplo concreto que podemos citar ? a avaliação que esta 5".<do
desenvolvida^'^) em Radiologia Oral onde »o radiografias sao
obtidas numa faixa de 100 mR a 4000 mR e sendo que utilizando
aparelhos ajustados e técnicas de revelação adequadas consegue-se
radiografias de igual ou melhor qualidade com exposições
aproximacas de 400 ou 500 mR.
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Finalmente a aplicação de um programa de GQ contribui para a meJLhojrjLa da

imagero radiologica. Embora a qualidade da imagem depende de fatores

físicos tais coao: densidade, contraste, latitude, resolução e ruido

radloiogi?r.d se baseia em sua percepção para avaliir a qualidade

1a magem. £ssim, radiografias de pacientes, sao algumas vezes

i-itiKzadas como uma forma de verificação de controle de qualidade.

Entretanto, deve ser salientado que a imagem radiologica nao pode

ser utilizada como única forma de controle de qualidade»

Radiografias aceitáveis pode muitas vezes ser obtidas, mesiro que

elementos isolados no sistema estejam operando fora de sous limites

de aceitação. Um exemplo típico, a revelação de um filme

inadequadamente pode ser compenbaaa pela elevação, nao aceitável, na

exposição. Por outro lado, 'adiograftas inaceitável, pelem resultar

de uma variedade de fatores que incluem movimento eu p.ic icnt<-, erro

no posicionamento, seleção de técnicas impróprias t problemas

relacionados com o equipamento. Assim uma revisão dos filmes

rejeitados deve ser realizada periodicamente para identificar a

magnitude do problema e determinar suas causas. Assim como, quando

uma radiografia nao alcança sua melhor qualidade, deve-se sempre

uerguntai da suficiência da mesma estar ou nao dentro dos limites de

aceitabilidade para se conseguir o bom diagnostico. Repetir um

procedimento no sentido de se conseguir um filme de ótima qualidade

nao e freqüentemente necessário e deve ser avaliado em termos de

exposição de radiação e custo para se refazer o estudo radiologíco.

Outros pontos que podem demonstrar indicações de uma diminuição do

rendimento de um sistema podem ser encontrados nas referencias de

1 a 3.

Uma forma mais precisa e que evita a irradiação de pacientes, e a

utilização de fantomas (dispositivos simuladores de tecidos e órgãos1*.

Assim, dois tipo de dispositivos de restes podem.ser utilizados na

avaliação da imagem radiologica:

* fantomas que simulam org.ios como por exemplo o fantoma mamografico

de Wisconsin^ ', que e radiografícarnente similar a uma mama media,

pode ser utilizado para verificar o desempenho de qualquer sistema

mamografico através de uma avaliação quantitativa da habilidade do

sistema, proporcionando ao medico visualizar minúsculas estruturas

como e o caso das microcalcifícaçoes.

b) Fantomas físicos que permitem a avaliação de um ou mais parâmetros

1.0-



que influenciam a qualidade da imagem e detecção de falhas de
funcionaitento em aparelhos de raios-x. Estes fantomas são
utilizados em inúmeros testes de avaliação. A principal
utilização e para: a) Monitoração de processadoras de filme,
densitometro e sensitometro; b) Avaliar a quilovoltagem do tubo,
dispositivo de kVp Wisconsin, Cunha de Stanton; c) Dispositivo
para testar o tempo e a mAs; d) Determinação do ponto focai; e)
Teste de colimação e alinhamento vertical do feixe de Raios-X;
f) Avaliação da intensidade e da qualidade do feixe; g) Teste
de resolução de auto contraste de fluoroscopia; h) Verificação
de detalhes de baixo contraste.

Apôs o exposto pode-se resumir numa seqüência lógica os passos !
necessários para organizar um programa de garantia de qualidade em ( ;
radiodiagnostico: •

a) Ao iniciar um programa GQ deve-se primeiramente obter a aceitação
e principalmente suporte para desenvolve-lo adequadamente.

b) A melhor forma de se conseguir o aval da administração e dos
profissionais envolvidos e demonstrar quantitativamente a perda
e a taxa de filmes refeitos no serviço de radiologia.

c) Este levantamento sera útil também para demonstrar a validade da
aplicação do programa. Na analise das causas da ma qualidade da
imagem e conseqüente perda de filmes devera ser levado em conta
problemas de posicionamento, movimento, ajuste e funcionamento
do aparelho, processadora de filmes, etc.

d) 0 resultado final obtido servira de base para a concretização da
aplicação rotineira do progra.na de GQ.

e) Cada instituição deve introduzir programa de garantia de qualidade
que mais se adapte as suas necessidades.

f) A aplicação do programa depende do estágio em que se encontra a
instituição. A garantia de qualidade logicamente dependera da
seleção correta dos equipamentos da instalação adequada para os
equipamentos e finalmente da fase de operação.

g, A responsabilidade da garantia de qualidade deve ser da
administração da instituição que pode, delegar e.... . • :>úbi"
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a um fisico medico treinado para aplicar os testes necessários,
avaliar os resultados e providenciar as correções necessárias.

h) Todo aparelho novo instalado ou qualquer aparelhagem revisada
devera passar por testes de aceitação.

i) Os testes de rotina propriamente dito e a parte mais essencial de
atividades para garantia de qualidade onde deve ser definido os
parâmetros essenciais a serem avaliados como:

- funcionamento do gerador de raios-X
- dispositivos limitantes de feixe
- receptores de imagem radiologica
- sala escura e processadores de filme
- os equipamentos de visualização
- avaliação da resposta do aparelho com simuladores de tecidos

ou orgaos

j) Deve ser estabelecido a freqüência da rotina de avaliação bem
como as técnicas a serem utilizadas.

k) Avaliação dos resultados de testes de rotina. Isto e importante
no sentido de se aplicar qualquer medida corretiva.

1) Em relação a administração de qualidade ha necessidade de se
registrar para futuras comparações e responsabilidades as seguintes
informações:

I - pessoas responsáveis pela aplicação da garantia de qualidade
e manutenção.

II - parâmetros a serem avaliados e as respectivas freqüências
de aplicação.

III - padrões e critérios para a qualidade de imagem.

IV - técnicas a serem utilizadas nas avaliações dos diversos

parâmetros.

V - avaliações dos resultados dos levantamentos realizados,

VI - registro das correções aplicadas no aparelh .
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Logicamente para aplicação da supervisão de um programa de garantia

de qualidade haverá necessidade de:

1 - Apoio legal

2 - Pessoal treinado

3 - Desenvolvimento de dispositivos para ser utilizados em programas

de GQ.

4 - Folhetos e manuais para o ensino e aplicação dos conceitos.

5 - Equipamentos e dispositivos.

6 - Manutenção da aparelhagem.

Ao nosso ver a ABFM deve concentrar esforços no sentido de que seja

expandido para pontos estratégicos do pais um numero adequado de

laboratórios para coordenar tais programas e colaborar na obtenção

dos requisitos necessários para a referida implantação. Com base

na experiência adquirida nos últimos cinco anos o principal fator

e a falta de recursos específicos (de forma mais evidenciada em

relação a recursos humanos), com definição de prioridades para a

montagem de uma estrutura adequada para atender as reais necessidades.
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- "CONTROLE DE QUALIDADE FM MEDICINA NUCLEAR"

Paulo R.Leme
Hospital dos Servidores do Estado
Sa\> Paulo/SP

Em medicina nuclear, a expressão garantia de qualidade (do ingLes
quality assurance), tefere-se coletivamente a todos os aspectos ú*.
especialidade que podem contribuir direta ou indiretamente para H
qualidade dos resultados obtidos, desde a decisão inicial para se te
alizar utn determinado exame ate o registro final de caso para fins
de estatística medica, incluindo a marcação do exame, a preparação
do radiofármaco, a proteção radiológica, a instrumentação eletrôni-
ca, a metodologia empregada e a interpretação dos resultados. Contro
le de qualidade, por outro lado, refere-se a um único desses aspectos
e pode ser utilizado em relação a um equipamento específico e a suas
características.

OBJETIVOS

Os objetivos do controle de qualidade para cada area tem sido inter
pretados como se segue:
0 controle de qualidade no processo de tomada de decisões e' elabora-
do para assegurar a máxima informação diagnostica com o mínimo risco
possível ao paciente. Esta parte da garantia de qualidade trata di-
retamente da eficácia e deveria incluir uma análise de risco/benefí-
cio.

0 controle de qualidade na área de utilização de radíofarmacos e fo£
mulada para garantir que estes sejam administrados aos pacientes na
forma e quantidade presciitos. Deve portanto incluir o controle em
sua preparação para assegurar sua pureza e segurança. Esterilidade
e apirogenicidade precisam cambem ser testadas se a administração for
via endovenosa. As características operacional» da instrumentação u
sada para os ensaios precisam ser avaliadas e medidas rotineiras to-
madas para garantir sua estabilidade.

0 controle de qualidade na operação de qualquer sistema de pr-*,'ívção
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de imagem em medicina nuclear e projetado para assegurar que essa i-

magem represente a real variação da distribuição do radionuclideo no

organismo do paciente e nao variações nas características do equipa-

mento. Portanto, aqueles parâmetros importantes ao bom desempenhe do

aparelho e de seus acessórios, necessitam ser avaliados e providencias

devem ser tomadas para garantir que tais dispositivos funcionem dentro

dos limites definidos na avaliação.

As duas primeiras areas acima referidas nao serão aqui tratadas porem devem

ser reconhecidas como da mais alta importância para a garantia de qualidade

dos procedimentos de medicina nuclear.

NECESSIDADE DE CONTROLE DE QUALIDADE

0 controle de qualidade de instrumentos formadores de imagens e' baseado

no principio de que a imagem precisa representar a real variação da dis-

tribuição do traçador radioativo no orgao ou tecido de interesse e nao um

artefato introduzido pelo instrumento ou pelas fontes radioativas. A in-

terpretação das imagens estáticas e dos estudos das funções dinâmicas e

criticamente dependente da qualidade das imagens produzidas. Esta depen-

dência existe porque alterações significativas nas condições do paciente

podem ser refletidas em alterações apenas sutis na densidade das imagens

e poderiam ser confundidas com artefatos. Um desempenho do equipamento

abaixo de suas condições ótimas pode fazer com que tais alterações caiam

abaixo do limite de d'.: tec tab il idade e passem desapercebidas pelo medico.

Por esta razão, e essencial que um aparelho de obtenção de imagem em med^

cina nuclear seja mantido em um elevado nível de desempenho.

Varias sao as causas que podem levar a instrumentação a se desviar de suas

condições ótimas; apesar dos cuidados que possam ser tomados, os próprios

componentes eletrônicos podem sofrer alterações das suas especificações

iniciais. Flutuações na alimentação elétrica e variações nas condições

ambientais tais como temperatura, umidade e radiação de fundo, também são

causas comuns de alterações das características dos intrumentos.

Reduções no desempenho dos aparelhos, levando diretamente a uma perda de

informação vital a uma situação clínica, podem ocorrer gradualmente ao lon

go de um extenso período de tempo, ou podem se manifestar •ubteamante.

Esse fato leva a necessidade de se efetuar tasces e«n rotina em toda r.

aparelhagem eletrônica de uma clínica de medicina nuclear.
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NORMAS E RECOMENDAÇÕES

Tal fato tem sido reconhecido largamente pelas associações e insti-

tuições de pesquisa da area em todo o mundo, conforme pode-se com-

provar pelo grande numero de normas, recomendações e protocolos

publicados na literatura internacional.

A Agencia Internacional de Energia Atômica, particularmente, com

a finalidade de efetuar um levantamento crítico dos programas de

controle de aualídade ja estabelecidos em diversos paises, e par»

orienta-la no estabelecimento de programas similares em outros,

reuniu diversos especialistas formando um Grupo de Aconselhamento

sobre Controle de Qualidade em Procedimentos com Radionuclideos

In-vivo. Deste grupo de trabalho surgiu um conjunto de normas bas-

tante abrangente, e altamente eficaz quando atendidas em sua extensão.

Porem apesar de ter sido expressamente solicitado que o grupo diri-

gisse sua atenção particularmente para as necessidades dos paises

em desenvolvimento, o resultado não refletiu tal preocupação sendo

gerado um documento extenso, no mínimo exaustivo, e que requer ma-

terial de difícil aquisição em nosso meio.

Normas muito restritas, por serem difíceis de serem cumpridas, acabam

tendo sua autoridade desgastada. 0 resultado final acaba sendo o

inverso do desejado pois, ações mais simples porem de importância ba

sica, deixam de ser realizadas por fazer parte de um conjunto nao

exeqüível. Assim, ao se formular um conjunto de recomendações e im-

portante manter um compromisso entre o desejável e o possivel.

Incluímos no apêndice uma simplificação das referidas normas, que

pode servir de ponto de partida para a elaboração de um programa

mais realista de acordo com as características de nosso meio. Assim

como o documento da AIEA, nao estão incluidos os protocolos detalha^

dos relativos aos vários testes mencionados, porem são citadas nas

referencias fontes para cais protocolos.

Para concluir, queremos ressaltar os requisitos básicos para um pns

grama satisfatório de controle de qualidade da instrumentação em me-

dicina nuclear:

'. Os testes devem ser ralizados em rotina e não devem ultrapassar

15 minutos.
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2. Protocolos para cada aparelho devem ser definidos por escrito.

3. Os resultados (numéricos e imagens) devem ser cuidadosamente analisados,
comparados com outros obtidos anteriormente em condições similares, e
usados para decidir no prosseguimento dos exames.

4. Todas as imagens dos testes devem ser adequadamente identificadas e, jun
tatnente com os resultados numéricos,conservadas em um livro de registro
para cada instrumento.

5. Uma revisão mensal destes dados deve ser efetuada para detectar deterio-
rações a longo prazo.

APÊNDICE

NORMAS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE INSTRUMENTAÇÃO EM MEDICINA NUCLEAR

( Extraídas e simplicadas de: Quality Control Schedules for Nuclear Medicino
Instrumentation (draft/rev.2). International Atomic Energy Agency, 1980 )

CALIBRADORES DE DOSE (MEDIDORES DE ATIVIDADE OU CURIEMETROS)

A própria utilização de um calibrador de radionuclídeos para medir a ativi-
dade de um radiofarmaco a ser administrado a um paciente para um exame ja e
considerada por si so um componente para garantia de qualidade em medicina
nuclear.

Testes diários

dl. Teste de reproducibilidade, com uma fonte selada de radiações gama de
energia media (e.g. Cs-137).

d2. Medida da radiação de fundo nas condições de operação dos radionucli-
deos em uso (Tc-99m, Tl-201, Ga-67, 1-131, etc).

110



Teste semestral

si. Teste da linearidade de resposta a atividade (Tc-99ra em solução).

Teste anual

ai. Teste de precisão e exatidão com um mínimo de três fontes sela-
das de radiação garoa de energiaas distintas, certificadas.

SISTEMAS DE CONTAGEM MANUAL E AUTOMÁTICO PARA MEDIDAS DE RADIAÇAOES
GAMA IN-VITRO

Nos diversos testes que seguem, a fonte padrão indicada pode ser ui a
fonte selada certificada de Cs-137 ou de 1-129.

Testes diários

dl. Ajuste do pico de energia para cada radionuclideos em uso.

d2. Medida da radiação de fundo nas condições de operação de cada
tadienuclideo em aso.

Testes mensais

ml. Calibração em energia do analisador com fonte padrão.

m2. Teste de sensibilidade com fonte padrão.

m3. Teste do chi-quadrade para precisão de contagem, com fonte padrão.

m4. Medida da radiação de fundo integral acima de um limiar (e.g.
20 keV).

Testes semestrais

si. Teste de linearidade da resposta em energia do analisador,
com um mínimo de dois radionulcídeos de energia distintas.
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s2. Teste de resolução em energia (largura total a meia altura do foto-

pico), com jnte padrão.

s3. Confirmação dos ajustes de seleção automática de energia, quando exis-

tentes, com os radionuclideos indicados.

s4. Teste de linearidade de taxa de contagem (Tc-99m em solução).

SISTEMAS DE CONTAGEM OU DE REGISTRO CONTINUO DE RADIAÇÕES CAMA IN-VIVO

Testes diários

dl. Ajuste do pico de energia para cada radionuclideo em uso.

d2. Equalizaçao das sensibilidades dos detectores, quando múltiplos.

d3. Verificação da radiação de funde nas condições de operação de cada

radionuclideo em uso.

d4. Verificação do funcionamento da pena do registrador gráfico.

Testes mensais

ml. Calíbração em energia do analisador, com fonte padrão.

m2. Teste de sensibilidade com fonte padrão.

m3. Teste do chi-quadrado para precisão de contagem, com fonte padrão.

m4. Medida da radiação de fundo integral acima de um limiar (e.g.50 keV).

Testes semestrais

si. Teste de linearidade da resposta em energia do analisador, com um mínimo

de dois radionuclideos de energias distintas.

s2. Teste de resolução em energia (largura total a meia altura com fonte

padrão.

s3. Confirmação dos ajustes de seleção automática de energia, quando existentes,
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com os radionuclideos indicados»

s4. Teste de linearidade da taxa de contagem ( Tc-99m em solução).

s5. Teste de linearidade de registr&dor gráfico.

s6. Teste do tempo de resposta ( contagem de tempo) do registrador
grafico*

s7. Teste das velocidades do registrador grafico.

MAPEADORES RETILÍNEOS (CINTILOGRAFOS)

Testes diários

dl. Ajuste do pico de energia para cada radionuclideo em uso.

d2. Verificação da radiação de fundo nas condições de operação de cada
radionuclideo em uso.

Testes mensais

ml. Calibração em energia do analizador, com fonte padrão (com o
colimador removido).

n>2. Teste de sensibilidade com fonte padrão.

m3. Teste do chi-quadrado para precisão de contagem, com fonte padrão.

m4. Medida da radiação de fundo integral acima de um limiar (e.g. 50 keV),

m5. Teste de linearidade do sistema, com uma solução de radionuclideo
(Tc-99m) em um simulador em escada ("step wedge phantom"), com o
colimador apropriado.

m6. Teste de desempenho global para um determinado radionuclideo, com
simulador de órgão.

Testes semestrais

si. Teste de linearidade da resposta em energia do analizador, com
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um mínimo de dois radionuclideos de energias distintas (com o
colimador removido).

s2. Teste de resolução em energia (largura a meia altura do
fotopico), com fonte padrão (com o colimador removido).

s3. Confirmação dos ajustes de seleção automática de energia, quando
existentes, com os radionuclideos indicados.

s4. Teste de linearidade da taxa de contagem (Tc-99m em solução; com
o colimador removido).

s5. Teste do sistema de subtração de radiação de fundo, com
radionuclideo em solução em simulador em escada, com colimador
apropriado.

s6. Teste do sistema de realcamento de contraste, quando existente
com solução de radionuclideo em simulador em escada, com
colimador apropriado.

s7. Teste das velocidades do sistema de varredura.

GAMA CÂMARAS (CÂMARAS DE ClNTILAÇÃO)

Testes diários

dl. Teste da uniformidade, sensibilidade, resolução e linearidade
intrínsecas, com fonte puntiforme de Tc-99m, e simulador de
furos ortogonais (com colimador removido)»

d2. Ajuste do pico de energia e da janela do analisador para cada
radionuclideo em uso, com fonte puntiforme (com colimador
removido) ou com fonte plana.

d3. Verificação da radiação de fundo nas condições de operação de
cada radionuclideo em uso.

d4. Teste de funcionamento dos osciloscópios e dos dispositivos de
registro das imagens.
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Testes mensais

ml. Teste de contraste, com fonte plana, simulador em escada e
colimador apropriado.

m2. Teste de desempenho global para um determinado radionuclídeo, com
simulador de órgão, com colimador apropriado.

Testes semestrais

si. Teste das características de taxas de contagens, com solução de
radionuclideo em simulador com espalhamento, com colimador
apropriado, de acordo com protocolo do IEC.

s2. Teste de sensibilidade plana, com solução de radionuclídeo em
simulador com espalhamento, com colimador apropriado, de acordo
com protocolo do IEC.
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SESSÃO:

- "DOSIMETRIA DE DOIS APLICADORES BETA DE «Si.

Lea Contier de Freitas
Hospital Santa Rita - Rua Sarmento Leite, 187
Porto Alegre/RS

204
Dois aplicadores beta de TI (E = 0,763MeV e T = 3,78 anos)

max l/Z

foram produzidos pela Amersham International (England) em caráter

experimental. Neste estudo o aplicador plano foi diretamente

calibrado com uma câmara de extrapolação enquanto o aplicador

oftalmico foi calibrado indiretamente, através de uma sonda de

cintilação, por comparação com a fonte plana. Um método fotográfico

foi utilizado para medir dose profunda ao longo do eixo central e

para obter a distribuição de dose para ambos aplicadores. Metade
2

da dose na superfície e absorvida por 300 g/mm para o aplicador
2

plano e por 680 g/mm para o aplicador oftálroico.

204
Aplicadores de TI podem ter valor no tratamento de lesões

bastante superficiais, como relatado por trabalhos russos. No caso

da irradiação do olho, a superfície anterior do cristalino receberia

somente 1,5% da dose na superfície do aplicador. Compare-se esse

valor com o de 30%, se a irradiação fosse feita com um aplicador de

9°Sr - 9°y (E = 2.27MeV).
max
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"UTILIZAÇÃO DE SUBSTANCIAS RADIOPACAS EM RADIOTERAPIA"

Renato Santos-Mello
Universidade de Brasilia - Instituto de Biologia
Laboratório de Genética - Brasilia/DF

Em trabalho publicado em 1977, demonstramos que substancias

radiopacas, comumente usadas como contraste em radiodiagnostico,

poteneiam grandemente o aparecimento de aberrações cromossômicas

radioinduzidas. Verificamos ainda que esta potenciação depende

não só da concentração de iodo presente nos referidos radiopacos,

como também da energia do foton da radiação utilizada. Tendo em

vista que aberrações cromossômicas estão intimamente associadas

a morte celular, resolvemos investigar as possibilidades de

utilizar em radioterapia radiopacos como Hypaque (Winthrop) e

Rfiiografin (Squibb), procurando aumentar a absorção de energia ao

nivel do tumor, mantendo os tecidos normais adjacentes, sujeitos

a baixas doses.

No presente trabalho demonstramos o efeito da concentração do

contraste e da qualidade da radiação, em relação ao aumento de

quebras cromossômicas em linfócitos, bem como, calculamos curvas
60

de dose ( Co e raios-x de 60 KeV) para um tumor_cerebral, cuja

concentração do contraste foi estimada através de tomografia

computadorizada. Ainda foi calculada a distribuição de dose,

produzida por sete fontes com fotons de 50 KeV, em um tumor

preenchido com o contraste, localizado aproximadamente 5cm abaixo

do escalpo. Sendo liberado O,lGy por cada uma das sete fontes,

verificamos que o tumor absorve 0,43Gy, enquanto que o tecido normal
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absorve apenas O,2Gy. A dispersão do neio contrastante apôs injeção

direta no tumor foi estudado em coelhos e camundongos. Finalmente,

experimentos em camundongos, mostram claramente que a combinação de

raios-x e contraste, e muito mais efetivo no tratamento de tumores

sólidos de Ehrlich, do que qualquer um dos dois agentes isoladamen

te.

Nossos resultados sugerem que alem da vantagem terapêutica em

tratar tumores com contrastes a base de iodo acoplado a irradiação

com fotons de baixa energia, o baixo custoe a simplicidade do

equipamento e material utilizados fazem com que o presente método

mereça maiores atenções.

* Trabalho desenvolvido com o auxílio do CNPq/PIG/NSF.
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V
- "TRATAMENTO DE CAMPOS MAMARIOS"

Katia Marques e Antonio Delia Verde Mendonça
Rua Dr. Ovande do Aaaral, s/n«
Curitiba/PA

Na irradiação dos campos mama ri os, das pacientes tratadas no Hosp_i

tal Erasto Gaertner, temos dispensado um cuidado especial no calculo

das doses e no planejamento de tais campos.

Faz parte da rotina, destes casos, a obtenção da curva de isodose

e o cheque dos campos mamarios, tanto nas irradiações pre-operatoria

(mama presente), como na irradiação pos-operatória (plastrões).

Apresentamos neste trabalho a rotina utilizada por nós, nos campos

mamarios e o resultado dos estudos comparativos, através das curvas

de isodoses usando diferentes filtros compensadores nos casos de

aama presente e ausente.
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- "IRRADIAÇÃO DO CORPO TODO (T.B.I.) EM LEUCEMIAS"

Milton Z. Pizzatto, Luiz P. Pizzatto c Antonio D.^-Mendonça
Rua Dr. Ovande do Amaral, s/n^
Curitiba/PA

Nos tratamentos de medula óssea existe a necessidade de utilização

da irradiação apenas nos casos de leucemias, pois nos casos de

anemia aplástica ela é dispensada. A irradiação naqueles casos deve

ser de corpo inteiro - da língua inglesa "Total Body Irradiation"

ou simplesmente T.B.I. A irradiação de corpo inteiro vem sendo

efetuada nos grandes centros Radioterápicos da Europa e dos Estados

Unidos. Recentemente o Hospital Erastc Gaertner celebrou convênio

com o Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Parana para

a irradiação dos pacientes que são submetidos a transplantes de

medula óssea nesta instituição. A T.B.I, já foi empregada pelos

autores em seis pacientes. Sao citadas as dificuldades encontradas

para a sua execução e analisada a forma,para calculo da dose monitor

no acelerador linear de 4 MeV. Paralelamente e feita a comparação

entre a dose prescrita e a dose medida pelas câmaras de ionização.

Também sao relatados os dados de acompanhamento dos pacientes

submetidos à T.B.I.
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SESSÃO

*CIDENTEi> MIJCLEARES ASPECTOS 0OSIMETRICOS E MEDICOS"

Axexandre Bodrigues de Oliveira
NUCLEBRÁS - Setor de Medicina dd> Radiações
Rua General Polidoro. Wb - sala «04 - Rio de Janeiro/RJ

<\ ídentes ainda ocorrem na industria nuclear apesar da existência

üf- in ume rat. medidas destinadas a preveni-(os • Podemos verificar

que a maioria destes acidentes ocorrem nas atividades relacionadas

a radiografia ndustrial. que usa fontes de radiações eletromagnéticas

d>' tipo X p y No Brasil, raros estudos sobre a ocorrência de

cais eventos est . > disponíveis na literatura médica, sendo que nenhum

<aso fatal foi ainda relatado ou mesmo acidente que pudesse

incapacitai dp mane ra significativa o irradiado. Enfatizamos a

importância da recon títuiçao dos ijnelxica do acidente nuclear, que

1e»c ser realizada ca cedo quanto possível, de maneira que o

oacience possa ser avaliado corretamente, bem como ter seus exames

nematologicos e estudos -itogeneticos correlacionados com os liados

fornecidos pela referida reconsc itmçào. Neste trabalho nos

'essaltamos os aspectos conservatives do tratamento de pacientes que

-pceberam exposição de corpo inteiro, devendo tal tratamento ser

niciado nas primeiras horas apôs o acidente (fase prodromica), e

ÍS medidas não convencionais que devem ser adotadas quando da

nsralação da fase crítica da Síndrome Aguda da Radiação.



- "RAD10PR0TEÇÃ0 EM RADIOGRAFIA INDUSTRIAL"

Francisco Gilson Monteiro Freire

AJ Radiografia e Gamagrafia Industrial S/C LTDA

Av. Tabelião PassareiIa, 344 - Mairiporã - SÃO PAULO/SP

O presence trabalho Cem como objetivo principal mostrar como e feitct

a "Radioproteçao" em uma empresa prestadora de serviços na area de

ensaios n.ju destrutivos na modalidade de Radiografia Industrial,

0

utilizando uas maquinas de RX Industrial e de fontes seladas

isotopicas. A Radioproteçao Industrial abrange os seguintes

aspectos:

- Monitoração de areas de isolamento.

- Levantamento radiometrico.

- Ensaios de fuga em aparelhos de RX e equipamencus portadores de
0

fontes isotopicas seladas.

- Controle de dose.

- Calculo de dose.

- Elaboração de relatórios de acidentes com fontes radioativas.

- Administração da Proteção Radiologica.

- Aferiçai de detetores G-M.

- Cursos de treinamento era Radioproteçao.

- Planejamento de ensaio radiograflco (para máquinas dr RX e

gamagraiia).

0 resultado deste trabalho além de avaliar a atuação do físico

nesta area, também qualifica-o como o profissional mais capacitado

para este tipo de atividade, possibilitando assim uma expectativa

de mercado de trabalho para os físicos que ja estão exercendo

atividades com Kadloproteção.
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"MEDIDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOSE NO CRISTALINO, CONADAS, TIREOIDE
E OUTROS ÓRGÃOS EM EXAME DIAGNÓSTICO COM TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA"

Maysa Joppert Coelho, Carlos Eduardo V. de Almeida, Luiz Berteili
Neto e Luis Antonio R. da Rosa
Instituto de Radioproteçao e Dosiaetria/CNEN
Av. das Américas, Km. 11,5 - Barra da Tijucá - Rio de Janeiro/RJ

0 tomografo computorizado foi projetado com o propósito de coletar e

processar dados de forma a gerar e armazenar imagens. Os sistemas de

geração e deteção estão sendo continuamente melhorados e atualmente

somente o tubo de raio-x se movimenta t a aquisição de dados e feita

por um conjunto de 600 detetores estacionarios fixados ao redor do

pac ience.

As medidas experimentais foram feitas com um simulador ("Rando

Alderson Phanton"), o qual foi exposto no tomografo 0450 AS and

E Pfizer. Os i HSOS em estudo foram os exames de cabeça e de abdomen.

No primeiro exame foi usada uma rotação de 360° em torno da linha dos

olhos em direção a parte superior da cabeça com uma extensão de 8tm.

Para o segando exame o feixe e posicionado no apêndice xifoide

prosseguindo por 15cm em direção as gonadas. A dose foi obtida

usando-se mini TLD's de LiF.

Os equivalentes de dose calculados foram obtidos usando-se o método

de Monte Cario aplicado a um simulador antropomorfico matemático,

simulando-se o mesmo arranjo experimental tendo os resultados sid->

comparados com os experimentais. As tabelas se destinam ao uso em

radiodiagnostico para o estudo de distribuição de dose em diversos

órgãos do corpo humano, quando submetidos a estes dois tip'- lj

tomografia.
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"SISTEMA POSTAL PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA REVELAÇÃO DE
RADIOGRAFIAS INTRA-ORAIS"

Sônia Bessa, João Emílio Peixoto e Rubemaf, Ferreira
Instituto de Radioproteçao e Dosimetria/CNEN
Av. das Américas, Km. 11,5 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ

Este trabalho apresenta um método postal destinado a realização dt

medidas de Controle de Qualidade da revelação de radiografias

intra-orais. 0 método consiste na remessa a um usuário de dois

filmes periapicais pre-expostos, contendo na metade direita a

imagem da região molar inferior de um simulador de mandibula e, na

metade esquerda, quatro densidades ópticas básicas para o Controle

de Qualidade da imagem radiografica, que sao: densidade de base e

velamento, 0,25, 1.0 e 2.0 acima da densidade de base e velamento.

Segundo as instruções que os acompanham, um filme deve ser revelado

de acordo com o procedimento usual do dentista e o outro por três

minutos na mesma solução reveladora. Os filmes assim revelados

devem ser devolvidos ao IRD junto com as respostas a um questionário

destinado a coletar dados necessários a avaliação das imagens obtidas,

verificar se cuidados mínimos de Controle de Qualidade são seguidos

pelos profissionais e obter informações gerais sobre o serviço

desenvolvido na instituição.

A comparação dos filmes de teste com um filme revelado no IRO em

condições padronizadas permite avaliar: o procedimento seguido pelo

profissional para processar suas radiografias, a atividade da

solução reveladora e a adequação da Iluminação no local do

processamento. Essa avaliação é feita através de um método de

analise da qualidade da Imagem especialmente desenvolvido para esse

fim.
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3? SESSÃO:

- "DENSITOMETRO "HOME-MADE"

Vanderlei Longo, Carlos E. Foerster e Antonio D .^Mendonça
Rua Dr. Ovande do Amaral, s/n?
Curitiba/PA

Estamos tentando desenvolver no serviço de Fisica do Hospital Erasto

Gaertner um densitometro a partir do material existente no mercado.

Os elementos básicos usados sao: i) lâmpada de intensidade de 40W

acoplado a um sistema de lentes para tornar o feixe de luz pontual,

ii) fototransistor que e utilizado como sensor, iii) circuito

integrado para amplificarão do sinal, iv) medidor digital multiteste.

Os densitometros sao úteis no calculo das doses relativas em campos

irregulares e nas estruturas que sao protegidas com chumbo.

Relatamos no trabalho as dificuldades de construção, de calibrarão,

bem como o custo aproximado do densitometro e apresentamos o resultado

das doses medidas por esse processo.
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V.
- "DOSÍMETRO FOTOACUSTICO"

Mascarenhas, S., Vargas, H. e Cesar, C. L.
Instituto de Física e Química
São Carlos/SP

Descreve-se o uso da espectroscopla fotoacústica (EFA) para

dosimetria de radiações em particular raios-X na faixa 15-100 Ke".

0 novo sistema proposto consta de uma célula fotoacústica com alvo

de chumbo, um microfone como detetor acústico e um sistema de

modulação em amplitude ("chopper") com deteção de face (através de

um amplificador "lock-in"). Demonstra-se que o sistema mede o fluxc

energético do feixe de radiação, que a resposta e linear com a

intensidade do feixe e mostra uma dependência com o inverso da

freqüência de "chopping". Discute-se possíveis aplicações do novo

método.



- "EFICIÊNCIA DE 4 SISTEMAS DOSIMETRICOS PARA KKIXES DE ELETRONs DK
2 A 10 MeV"

y
Agostini, A., Craveiro, P.M., Cruz, M.T/, Kalil, CM., Martin.» .H.L.
Serviço de Radioterapia da Beneficência Portuguesa
Rua Maestro Cardin. 769 - Sao Paulo/SP

Apresentamos os resultados da comparação, de 4_si«>iemaa rinstnwtri "i

(câmara de ionizaçao cilíndrica, câmara de ionizaçao de placas

paralelas, TLD e filmed mostrando a eficiência de cada um na obtenção

de curvas de porcentagem de dose profunda e demais parâmetros na

dosimetria de feixes de elétrons com energia entr» 2 e 10 MeV.
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- "O USO DE FILMES NO ESTUDO DO FEIXE DE ELÉTRONS"

- Sergio Jose Porto Bruno
** Esther Nunes Pereira

" Hospital dos Servidores do Estado
Rua Sacadura Cabral, 178 - Rio de Janeiro/RJ

"•"• Instituto Nacional do Cancer
Praça Cruz Vermelha, 23 - Rio de Janeiro/RJ

0 estudo da distribuição de dose num feixe de elétrons e extremamente

crítica e dependente do volume da câmara de ionizaçao habitual

(diâmetro = lcm).

A dosimetria por filme constitue um método extremamente valioso,

sendo o diâmetro do feixe luminoso de um densitometro usual da

ordem de lmm, permitindo uma resolução espacial muito superior a

da câmara de ionizaçao.

0 registro simultâneo de todos os pontos do campo permite, além de

uma documentação permanente, a comodidade da obtenção imediata dos

dados necessários e a decorrente economia do tempo de exposição.

As determinações feitas são validas para todas as medidas relativas,

tais como distribuição de dose, percentuais de profundidade e

determinação da energia efetiva do feixe.

E também feito um estudo comparativo dos resultados obtidos com

câmara de ionizaçao ao longo do eixo central, mostrando a validade

do método.
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* SESSÃO:

- "CONSTRUÇÃO DE UM COLIMADOR PARA ESTUDOS DA FUNÇÃO VENTRICULAR"

Rosa Maria Volpi Piva e Cecil Chow Robilotta
Rua Henrique Monteiro, 107 - apt9 501
Sao Paulo/SP

0 presente trabalho visa extender o uso de sondas de cintilaçao a

estudos cardíacos. Ele nasceu da preocupação de suprir a falta de

instrumentação simples e de relativo baixo custo na area de

cardiologia onerosas e complexas.

0 sistema proposto apresenta características tais que permitirão

introduzir novos procedimentos na pratica da cardiologia diagnostica:

a avaliação de rotina, de triagem ou de monitoração continua da

função cardíaca.

Basicamente, o projeto consiste em aproveitar sistemas tipo sondas

simples existentes no Serviço de Radioisotopos, acoplados a

colimadores adequados - que foram projetados e construídos para a
. 99 m

dcteçao de radiações emitidas por um composto marcado com Tc

provenientes do ventrículo esquerdo. As características do sistema

detector-colimador serão determinadas e fornecerão informações

quanto ao melhor uso do sistema. Com o auxilio de um registrador

de ECG, serão obtidas as curvas da função da função ventricular,

posteriormente analisadas e os parâmetros indicadores da função

ventricular cardíaca calculados com computadotes.
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"A RELEVÂNCIA DOS EFEITOS DE INTERFACE NA CORREÇÃO DE PLANEJAMENTOS
DE RADIOTERAPIA PARA A PRESENÇA DE HETEROGENEIDADES".

Lea Contier de Freitas
Hospital Santa Rita - Rua Sarmento Leite, 187
Porto Alegre/RS

A maioria dos métodos de correção estima a distribuição de dose

alem da heterogeneidade com uma exatidão de + 2%, mas someote os

métodos de potenciação de TAR estimam a distribuição dentro da

heterogeneidade com o mesmo grau de exatidão.

Um dos métodos de potenciação mais populares, o de Batho, na sua

forma atual, nao pode ser aplicado em regiões imediatamente alem

de interfaces.

Três modificações do método sao discutidas, visarão a sua

implementação em computador. Se os efeitos de interface são

desprezados e as curvas de dose profunda para as regiões de

equilíbrio eletrônico são extrapoladas linearmente em direção a

interface, os erros máximos obtidos são de 10% e 2% respectivamente

para a interface Perspex/aluminioe a interface Perspex/cortiça.
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V

"UTILIZAÇÃO DE UMA CALCULADORA PROGRAMAVEL PARA O CÁLCULO DE DOSE
EM RADIOTERAPIA"

Pedro Paulo Pereira Junior
Praça Cruz Vermelha, 23
Rio de Janeiro/RJ

Um conjunto de programas para o cal::ulo de dose e apresentado. 0

programa principal - FEIXE - gera e imprime todos os parâmetros

'tilizados no preenchimento da ficha de tratamento e é versátil o

uficiente para abranger a quase totalidade de técnicas. 0 programa

- IRREG - é destinado ao cálculo do TAR ( ou TPR) médio para campos

irregulares, dentro e fora do eixo central, utilizando integração de

setores. 0 programa - ROTAT - obtém o TAR ( ou TPR) médio para

tratamentos cineticos utilizando diretamente o contorno do paciente.

Este sistema utiliza uma sub-rotina que, através de uma equação
60

empírica, calcula os valores do TAR para Co e TPR para fotons de

18 MV.

Os programas e sub-rotinas foram escritos para uma calculadora

programável HP 42-CV (acoplada a uma impressora HP-82143A) e vem

sendo utilizados regularmente no Departamento de Física Medica do

Instituto Nacional de Cancer/RJ. Além de uma listagem de todas as

instruções em linguagem de programação apresentamos, também, uma

descrição completa das funções de cada registrador de armazenamento

de dados, bem como dos valores numéricos utilizados nos ajustes das

equações.

Finalmente, uma análise da execução de cada programa e a apresentação



de alguns exemplos reais ilustram seu funcionamento pratico. Esse

sistema vem constituindo-se num bom instrumento para o controle de

qualidade de tratamentos radioterapicos e para diminuição do tempo

dispendido em atividades rotineiras de cálculos de fichas de

tratamentos.
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1/
"DISTRIBUIÇÃO DE DOSE PERTO DE INTERFACES ENTRE PERSPEX E ALUMÍNIO
E PERSPEX E CORTIÇA IRRADIADOS POR 6(fco E RAIOS-X DE 8 MV"

Lea Contier de Freitas
Hospital Santa Rita - Rua Sarmento Leite. 187
Porto Alegre/RS

Distribuições de dose perto dessas interfaces Coram obtidas com
2

pastilhas de LiF de 0,4mm de espessura, para um campo de 100 x lOOram

para ambas energias. As distribuições mostram que a dose em ambos

os lados da interface

Perspex/alumínio aumenta acentuadamente à medida que nos aproximamos

1a interface. No caso da interface alumínio/Perspex, a dose diminue

-m ambos os lados. Em geral, os efeitos de interface são pequenos
60

se extendem por 2mm, para Co, e por 5mm, para os raio-x de 8 MV

sendo desprezíveis perto das interfaces entre Perspex e cortiça.

Efeitos de interface dependem do numero atômico e densidade dos

materiais irradiados e da energia e direção da radiação, nao podendo

ser, portanto, generalizados. A possibilidade de se prever a

magnitude e a extensão dos efeitos de interface é discutida.
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SESSÃO:

- " DOSIMETRIA DO APLICADOR GINECOLOGICO TIPO "FLETCHER-EUCLIDES"

Pereira, A.J., Costa, R.N., Corrêa, E.M.
CLINRAD - Clínica de Radioterapia
Rua Pamplona, 100 - Sao Paulo/SP

Aplicadores ginecologicos semelhantes aos ovoides e sonda de Fletcher,

foram construídos em Sao Paulo pela Euclides Durante Com. e Ind. de

Aparelhos de Eletromecanica Ltda* Os aplicadores evem possuir

condições ideais de fabricação, para que possam ser utilizados

adequadamente. A adoção preferencial de uma determinada técnica leve

ser feita através do conhecimento da distribuição de dose no tuiror

e nos orgaos que se localizam proximo ao posicionamento dos

aplicadores. jIDesta forma, características importantes do sistema

foram examinadas, tais como o posicionamento do tubo e das

proteções de tungstenio, através de radiografias. A absorção dos

ovoides e da sonda quando carregados com tubos de cesio-137 foi

determinada por dosimetria termoluminescente (TLD) e através do

gamma meter Siemens. As medidas foram realizadas no ar e no

fanton de acrílico, determinando-se também os fatores de transmissão

através das proteções de tungstenio, que sao colocadas nos polos

internos dos ovoides, com a finalidade de se reduzir a dose no reto

e na bexiga.
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V
192

"DOSIMETRIA TL EM BRAQUITERAPIA COM Ir"

Francisco Contreras Morales e Shirley Fujisawa
Instituto de Radioterapia de São Paulo
Sao Paulo/SP

A fim de controlar a dose administrada em Braquiterapia, com
192 ~~ '.

Iridium iniciamos uma serie de medidas "in vitro", usando dosimetros

TLD-100 (LiF:Mg). Num "phantom" de água, simulamos implantes

planares simples, duplos, utilizando fios e Hairpins. 0 calculo da

dose foi determinado com a ajuda das curvas de "escargot" na seção

central do implante.

A leitura dos dosimetros foi feita numa leitora Harshaw modelo 3.000.

* 0

Os dados obtidos com os dosimetros TL esta de acordo com os valores

teóricos calculados a partir do "Sistema de Paris".
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- "FATORES DE CONVERSÃO DE DOSE EM BRAQUITERAPIA"

Claudia Briquet, Luiz Bertelli Neto, Luis Souhami Filho e Carlos
Eduardo de/Almeida
Instituto de Radioproteçao e Dosimetria/CNEN
Av. das Americas, Km. 11,5 - Barra da Tijucá - Rio de Janeiro/RJ

A partir do final dos anos 50, outros radionuclideos, especialmente

Cs , começaram a ser utilizados em braquiterapia, em substituição
226

ao Ra .

A maior aplicação de braquiterapia esta relacionada a cancer de

utero, portanto as tabelas de fatores de conversão de dose se

referem apenas a este caso.

Para avaliar a dose absorvida em vários órgãos do corpo foram
0

utilizados dosimetros termoluminescentes em um "phantom" Alderson,

assumindo-se um arranjo especifico de distribuição de fontes de

Os resultados obtidos experimentalmente foram comparados a valores

teóricos obtidos através do calculo de Monte Cario, aplicado a um

"phantom" antropomorfico matemático, simulando-se o mesmo arranjo

de fontes utilizado para o procedimento experimental.
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NORMAS DE RADIOPROTEÇAO

Edmundo Emanuel Teixeira
Comissão Nacional de Energia Nucj.-oi
Divisão de Normas de Proteção
Rua General Severiano, 90 - Rio de Janeiro K '

iao apresentados temas relativos a responsabilidade cia Radiopro

no Brasil e as relações entre entidades normativas principalmen

oosição da CNEN através do seu DNE.

acionamento para produção de Normas e aquelas existentes na i. t

íem como a posição da Radiodiagnose e Terapia perante as Normas

brasileiras também sao abordadas.

problema da saúde do trabalhador sujeito a exposição a radiações

nizantes e apresentado, considerado o aspecto da justa-posiçan di

de Radioproteçao e do medico.
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RELATÓRIO KÇ folha 2

A. CARACTERIZAÇÃO DO APARELHO

LOCAL IZAC\O

andar: sala: setor:

GERADOR fabricante:

•modelo: fase: nÇ de série:

EMISSOR 1

TUBO
modelo*

CABEÇOTE
modelo:

COLIMADOR

FILTRAÇÃO

EMISSOR 2

TUBO
modelo:

CABEÇOTE
nodeIo:

CONDIÇÕES MÁXIMAS EM

•

CONDIÇÕES MÁXIMAS EM

usado

tipo;

TOTAL INDICADA:

usado

RADIOGRAFIA:

• » • k

FLUOROSCOP1A:

para;

£abri cante:
n9 de série:

fabricante:
n9 de série:

fabricante:

para ;

fabri cante:
nÇ de serie:

fabricante:
nÇ de série:

kV com

kV com

kV

mAs (

mAs (

nA

inA)

tnA)

COLIMADOR tipo:

FILTRAÇÃO TOTAL INDICADA:

fabricante :

EMISSOR 3 usado para;

TUBO fabricante:
modelo: nÇ de série :

CABEÇOTE fabri cante :

modelo: n° de série;

COLIMADOR tipo- fabricante:

PIJ-TRAÇÃO TOTAL INDICADA:

observações —
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RELATÓRIO N9 folha 3

B. RADIOGRAFIA E FLUOROSCOPIA

emissor
l i »

1 I II II I não há, n o painel de controle, i-dicação do tubo conectado (2)

2 I || | I | a posição do foco nao i marcada no cabeçote (3)

3 | II || I a filtração inerente não é indicada (3)

4 I II II I a filtração adicional fixa não é indicad» (3)

5 I II II I parte da filtração mínima pode ser facilmente removida (2)

6 I II II I a filtração total não é suficiente (2)

7 I—11 II I não existe no painel de controle indicação se radiação

está ou nãc sendo emitida (2)

8 I II II I a blindagem do cabeçote £ insuficiente (1)

9ÜDD o

C. RADIOGRAFIA

111 II II I não existe possibilidade de ver e se comunicar adequada-
mente com o paciente, do comando (2)

12 I II i l I nao existe proteção adequada no comando (1)

13 I II || | não existe colimaçao adequada do feixe de radiação (1)

14 I II II I rão há congruência entre o campo luminoso' e o de radiação (2)

15 1 II II | não existe indicação de tamanho de campo no cone (2)

16 I II II I o dispositivo para terminar a exposição apô» um tempo
pré-seleeionado não funciona (ou não existe) (2)

17 I 11 'I | possibilidade de ocorrer mais de uma exposição mantendo-se
a pressão sobre o botão dispanidor (2)

18 I II II I não exiate indicação adequada das c>><-(Uç. Í S d< j- açaí

d kV • EA D « ou • «A» D automático (2)

Os números entre parêntese significam:

(1) exigência que requer una nova inspeção após ação corretiva (60 dias)

(2) exigência que requer ur.» declaração formal após ação corretiva (60 dias)

(3) recomendação a ser adotada sempre que possível
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RELATÓRIO N9 folha 4

D, FLUOROSCOPIA

19 I 11 11 I o aparelho não possui proteção adequada para radiação

espalhada (2)

20 I 11 11 1 não existe alarma sonoro de tempo gasto em f luoroscopia (2)

21 I II II I a distancia foco-pele não é limitada ao tnínino de 30ca • (2)

22 I 11 11 I não ex i s te indicação de kV tempo na. (2)

23 I 11 11 I a corrente não é limitada ao máximo de 4mA (3)

24 I 11 11 I o coliaador não é ajuatâvel (2)

25 I 11 11 I a taxa de dose na pele pode ser maior que 5rad/min sea
necessidade ou indicação clara (2)

26 I 11 11 I a f luoroscopia pode ser realizada sem uaa pressão contínua

sobre o botão disparador (2)

27 I 11 II I a Hindagen da te la fluorescente não £ suficiente (1)

28 I—11—11—I não há indicação da equivalência em chumbo da proteção
da te la fluorescente (3)

2,DDD o
30DDD o

E. SALA DE EXAME

31 I 1 a planta enviada não corresponde ã situação existente (1)

32 I I não existe sinalização adequada na(») enfrada(s) da sala (2)

33 I I nãu há possibilidade de escurecimento adequado para exame

u- fluoroscopia convencional (2)

34 I I não há luz de alerta próximo a cada emissor selecionado (3)

35 I I não'existem aventais plutnbfferos adequados (2)

36 I I não existem protetores de gônadas para pacientes (2)

37 | I não existem luvas plvnbíferas adequadas (2)

38 I I os aventais, protetores de gõnada* e luvas não possuem
indicação da equivalência cm cliurabo (3)
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K9 folha 5

39 I I podem ser realizados exames simultâneos sem A devida

proteção L sinalização (2)

40 I 1 o manual do equipamento não é" disponível (3)

1 a blindagem para as seguintes salas vizinhas nao v suficiente:

D to
n
n
n
n
a

(D

a)

(D

(D

< )42

F. OUTRAS IRREGULARIDADES

43 I I não existe monitoração individual de rotina (2)

44 •—• o monitor individual nao é -utilizado corretament r. (2)

45 I I não são utilizados protetores de p/madas, quando utetb.-.Srio (2)

46 I 4 radiografias realizadas sem colimação adequada do feixe (3)

47 ' I I não existe programa <le controle de qualidade para assegurar
que os equipamentos estão de acor'o com as e&perifir^çocs
de desempenho (3)

48 I I equipamento utilizado para propósito diferente daquele para
o qual foi projetado, sen a devida autorização (2)

49 I I admite-se paciente esperando dentro da sala, enquanto são
realizadas exposições em outro. (2)

50 I 1 não existe(m) pessoaC*) com atribuição especial de proteção
radiológica O)

'•>> I I não ú ubbervala «"ix-g/ó dot 1C úi \," pava pacicütcr, de »c:'.o
fecír.ino eu idaóe de prorriação (3)

52 I I porta(n)jnantida(s) abeita(s) indevidamente durante «
realização dos CXHÍDC» (3)

53 D O
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Apresentamos a radiografia
do mais avançado

sistema de raiosX do Pais.
Tampo cõncavo. que permite

melhor adaptação do paciente
e menor distância entre o

paciente e o filme N
assegurando imagens1

precisas e ricas em detalhes'

Deslocamento motorizado do
tampo, de 80 cm, permitindo

efetuar angiografias cerebras.
tofácicas. abdominais e _

periféricas com livre acesso
de cambiadores automáticos

de filme

A Diagnosl 6 oferece uma
inclinação de 9W15". com

parada automática na po
horizontal v

Inserção do chassis pela
esquerda, desde 13x18 ate

.35x35. permitindo um
trabalho mais rápido

eficiente ~~

Controles de kV e rnA para
radioscopia e comandos de.

inclinação e deslocamento do
tampo logicamente dispostos

do lado esquerdo

Além do movimento
transversal de * 12 cm, edo
de compressão de 32 cm

possui um amplo movimen
longitudinal de 80 cm, -

permitindo cobrir totalmente a
área dgestiva, sem

necessidade de deslocar o
paciente

T<jbo de raios X Philips, de
anodo giratório, para 150 kV.
— focos de 1,2 x 1.2 mme

2.0 » 2,0 mm

Estativa SC 4. com rotação de
360° na base. paradas «cada

90°. braço ?• *Mubq com
movimento tek -côpico e

salema de I.-*»
eletromagnéticos.

Senôgrafo automático,
preparado para receber

Sistema de Intensificação de
com TV. sem

radiogrâtico, com subdivisão
dos chassis para 2.3 e *

exposições.

O sistema de controle e
comando to agrupado de

maneira lógica, permitindo um
manejo racional, de acordo
< com as funçSes
Livre seleção dos kV. mA e

tempo, com indicação previa
dosmAs

Gerador Irifàsco,
desenvolvido para ampla
aplicação em diagnostico

geral e exames
especializados tomografia.

pediatria, angiogratta,
arteriografia, urologia e

flúor oscopia
Com potência de 50 k We

rendimento de 500 mA/150
l<Vou75l(We750mA/150
W. incorpora as vantagens

dos circuitos com
componentes de estado
solido e retificação Se 12

pulsos por meio de
semicondutores de silício.

responsáveis pela alta
confiabilidade e desempenho
do equipamento, permitindo

uma qualidade radiográfca de
alto padrão

Opcionalmente, o sistema pode ser
completado corn urn planigrafo adicion,

Para controle automático de
enegrecimento. o gerador poderá ser

integrado corn um eKposímetro automático
Anipltmat. sendo possível o U M cie até três

r árnRras de loni/açao e uma fotocelula

Tempo mínimo de exposição de 0.008
segundos, opcionaimenleO.0025s, com

freqüência de até 6 exposições por
segundo

Í(ABIMO))

Associado

PHILIPS



COMPANHIA BRASILEIRA
DE RADIOLOGIA

• RADIODIAGNÓSTICO

• RADIOTERAPIA

• ULTRA-SONOGRAFIA

• TOMOGRAFIA
COMPUTORIZADA

• MEDICINA NUCLEAR

FABRICAÇÃO NACIONAL COM TECNOLOGIA CGR
ABAOUE Geradores de raios-X monof ásicos

300e500mA— 125 kV

TRIPLUNIX Geradores de raios-X trif ásícos
500e750mA— 125 kV
800mA—150 kV

TILTIX Mesa de exames universal com tampo móvel

Mesa de exames horizontal com tampo flutuante

/
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SIEMENS

Divisão
Eletromédica

Ouando V. preasar de um equipamento da Rens-X
ou qualquer oufro da area etetomédtoa, comute a Siemens.
Nossa equipe aRameme espenafcada poderá orienta-to para a eacotte
ma» adequada a suas necessidades, dento da nossa completa unha
da equipamentos, tanto da fabricação nacional quanto «"portados.
(Xjando se fala em equipamento convencional.
a sua daposiçao os produtos da «abrtca Ho da Janeiro.
dos quas destacamos os da radtodagnosfao, as lâmpada* cirúrgicas,
boturíB atétncos. aparelhos de ondas curtas, uara-aom diao^cctico. ele.
Por outo lado. quando se necessita um ato grau iscnoioaoo. dapomos
oaequpamanteaSierTieneiriipCftadOBtaiscomooslurnopafcia
computadotuados. aceleradores Inearas. Gamma cameras, unidades
o r n p i e t d l l d lp

. aúWma palavra
em dtagnòeaoo por imagem.

Eatamoa à sua disposição em um doa telefones abaixo. Disque:

«O»J*»«<Wi<»il20§9392 R*>*T1B B«o Honram*
um>»a)Zin3tt
«orlo «1*9» (OSI/1 H2TO0 M O u n C



COLABORADORES

• I R D / C N E N

• SHIN-YO - PROTEÇÕES RADIOLOGICAS LTDA.

• F U N K

• CGR DO BRASIL

• SIEMENS DO BRASIL

• PHILIPS DO BRASIL

• FUNDIÇÃO ÁUREA

• CLÍNICA DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO

• INSTITUTO PAULISTA DE MEDICINA NUCLEAR



PROTEÇÕES
RADIOLÓQICAS

LTDA. I

Fornecemos os materiais e executamos qualquer tipo
de blindagem radiológica com os seguintes produtos:

'. • Massa b a ri tad a de fórmula

exclusiva e especial para radiologia.

Montado em caixilho de

aço especialmente projetado para proporcionar

perfeita blindagem.

Porta b l indada com lençol de

chumbo, batente em chapa de aço e ferragens

especiais.

Lambrí revestido na face interna

com lençol de chumbo. Removível e inteiramente

reaproveitável.

AVENIDA PAULISTA, 2073 . 8.° ANDAR - CJ. 818
SAO PAULO - SP - CEP 01311

TELEFONE: 285-5241


