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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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« 0

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.

BIBLIOGRAFIA

1) International Atomic Energy Agency, Basic Requirements for
Personal Monitoring, Safety Series n? 14, IAEA, Vienna (1980).

2) International Commission on Radiological Protection
Recomendations of International Commission on Radiological
Protection, ICRP Publication n? 26, Pergamon Press, Oxford (1977),

3) International Commission on Radiological Protection, General
Principles of Monitoring for Radiation Protection of Workers,
ICRP Publication n? 35, Pergamon Press, Oxford (1982).

72


