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Resumo

Devido ao acidente radiológico ocorrido com Cs-137 em Goiâ-

nia, GO, setembro de 1987, foi necessário avaliar os niveis de

contaminação interna de:

- Pessoas do público que por a ^ u n motivo tiveram contatos dire-

tos e ou indiretos com o radionuclideo. (Grupo 1)

- Pessoas ocupacionalmente envolvidas. (Grupo 2)

Para cada um destes grupos foram adotados procedimentos de

monitoração através de contagem d- Corpo Inteiro.

Para atender, principalmente, às pessoas relacionadas no

grupo 1, foi instalado em 8.11.87 pelo IRD/CNEN no Hospital Ge-

ral de Goiânia do INAMPS um sistema de Contador de Corpo Inteiro

que em 6.02.88 foi transferido para a casa 121 da rua 57, Setor

Central, Goiânia/Go.

Neste sistema até 13.04.88 foram medidas 597 pessoas, sendo

356 no grupo 1 e 241 no grupo 2.

A unidade de contador de corpo inteiro do IRD foi utilizada

na monitoração de 194 pessoas, 185 do grupo 2 e 9 do grupo 1.

A freqüência de monitoração para cada indivíduo contaminado

é estabelecida conforme a atividade de Cs presente ou o trabalho

a ser feito.

São apresentadas, para alguns casos, curvas da atividade

corporal de Cs-137 em função do tempo decorrido após a Ia medida.

Três pessoas do grupo 1 que apresentaram contaminação foram

medidas no contador de Corpo Inteiro do IRD e de Goiânia, Os va-

lores calculados para cada pessoa nas 2 instalações ajustam-se

as suas respectivas curvas de atividade versus tempo decorrido.



Abs tract

Due to the radiological Cs accident in Goiânia, Coias in

September 1987, it became necessary to evaluate internal contamina

tion levels of:

- Individuals from the general public that for any reason had

direct or indirect involvement with the radioactive source (group

1).

- Occupationally involved persons (group 2).

For each of these groups, procedures of whole body monitoring

were developped.

In order to attend group 1 individuals, the IRD/CNEN installed

a whole body unit in the INAMPS General Hospital of Goiânia in

11.08.87, which was later transferred to 121, 57 street, Central

Sector in Goiânia in 2.06.88. In this unit 547 people were

monitored, 356 from group 1 and 241 from group 2, until 04.13.88.

In the IRD whole body counter installation, 194 individuals

were counted, 185 from grou^ 2 and 9 from group 1.

The frequency of monitoring of each individual was^stablished

according to the Cs activity present in the body or to the job t w

assign.

In this paper we will present some body burden activity curves

for Cs 137 as a function of the time elapsed from the first

measurement.

There people from ¿roup 1 were measured in both counters,

the IRD and the Goiânia ones. The values obtained in both

installations ar* compatible with the body activity x tine curve.



INTRODUÇÃO

A exposição a uma fonte radioativa pode ser classificada era

externa e/ou interna. Quando um corpo está localizado a uma certa

distancia dentro do alcance de uma fonte de radiação, diz-se que

este corpo esta sendo externamente exposto ou irradiado. Por con-

seguinte, quando uma fonte radioativa é incorporada (via inalação

e/ou ingestão, através da pela pele intacta e/ou feridas abertas),

é dito que este corpo está sendo internamente exposto ou irradia-

do. Esta exposição interna mantêm-se ate que o material radioati-

vo incorporado seja eliminado do organismo.

0 acidente radiológico ocorrido com Cs-137 no mês de setem-

bro de 1987, era Goiânia/GO, resultou em exposições externas e/ou

internas de:

. pessoas do público que por algum motivo tiveram contato(s)

direto(s) e/ou indireto(s) com o radionuclídeo [Grupo 1);

. pessoas ocupacionalmente envolvidas [Grupo 2].

Para cada um destes grupos, vários procedimentos de monitora

ção individual foram adotados. Dentre estes, a avaliação dos ní-

veis de contaminação interna através de medidas "in vivo", ou se-

ja, contagens de corpo inteiro.

Os propósitos básicos destas medidas são os de gerar subsidy

os para estimar-se as doses equivalentes comprometidas (HT) e

equivalente efetiva comprometida (HE). Os resultados destas medi-

das podem também ser usados no acompanhamento de pessoas aciden-

talmente expostas, ajud?r.do a verificar se o tratamento aplicado

para acelerar a eliminação do radionuclídeo incorporado está sen-

do apropriado e qual a sua eficácia. Informações a respeito do m£

tabolismo de radionuc1ídeos no corpo humano podem também sei obtjî

das através destas medidas.

A contagem de corpo inteiro determina a quantidade do radio-

nuclídeo presente no corpo no instante da medida, porém, a incor-

poração inicial pode ser inferida através do resultado da medida

"in viio" e da aplicação de modelos metabólicos ou curvas de re-

tenção que descrevem o comportamento do radionuclídeo no corpo.

Estas contagens são, geralmente, realizadas através do posi-

cionamento do(s) detector(es) de radiação sobre ou próxímo(s) a



regiões do corpo de Cal forma que a radiação emitida possa ser

detectada externamente. Para isto, parte do(s) de tec tor (es) deve

(m) ser blindado(s) e/ou, o indivíduo a ser medido juntamen-

te con o(s) detector(es), colocado numa sala blindada. Estas

blindagens, visam reduzir as interferências naturais e tecnolõgi^

cas da radiação de fundo. Para cada um destes casos, o radíonu-

clídeo a ser medido bem como a atividade mínima detectável devem

ser considerados.

PROCEDIMENTO ADOTADO EM GOIÂNIA

A) Fase I:

Para atender, principalmente, âs pessoas relacionadas no

Grupo 1, deu-se início em 08/11/87, na enfermaria de radioao'deii

tados do Hospital Geral de Goiânia (HGG) do INAMPS, a aval"ação

dos níveis de contaminação interna através de medidas de corpo

intr.iro. Para tal, foram instalados e testados três sistemas de

..edida "in vivo". Isto foi feito com o objetivo de, aplicar-se o

sistema que melhor atendesse a cada situação em termos de efici-

ência de contagem, tempo de medida, geometria de contagem, ativj_

dade mínima detectãvel e etc. Estes sistemas foram, gradativa-

mente, montados em uma sala com 4,0 metros de comprimento x 3,5

metros de largura onde, a pontos equidistantes das paredes, fo-

ram sobrepostas sete i >lhas de chumbo com 2,0m de comprimento x

1,0 de largura x 2,0mm de espessura.

0 primeiro sistema testado consistiu de um detector de

Nal(Tl) com 20cm de diâmetro x 10cm de espessura, colimado por

uma blindagem de 5,0cm de chumbo, montado no centro da sala so-

bre uma estrutura de ferro com 136 cm de altura x 90cm de largu-

ra x 85cm de comprimento. Neste arranjo, a distância do centre

do detector ao chão eva de I3icm. Após dois dias de medidas com

esta montagem observou-se que a mesma não servia para certas si-

tuações, ou seja, tempo morto da ordem de 22% quando pessoas com

alto nível de contaminação eram medidas.

0 segundo sistema usava um detector de Nal(Tl) com 7,6cm de

diâmetro > ?,6cm de espessura, sem colímação, colocado sobre uma

estrutura de ferro, idêntica ã descrita no primeiro sistema, mas



a uma distância de 223cm do chão, ou seja, a uma altura de 219cm

até o seu centro. Este sistema foi também insatisfatório pois, a

pesar de não apresentar problemas de tempo morto, tinha baixa e-

ficiencia de detecção. Para solucionar este problema seria neces

sirio aumentar o tempo de contagem, o que não foi viável naquele

momento, devido à recusa das pessoas em permanecer, por exemplo,

10 minutos sendo contadas.

Após analisar-se os fatores que dificultaram a utilização

dai geometrías acima e, antes de colocar em uso o terceiro siste_

ma de medida "in vivo", utilizou-se a estrutura usada no segundo

sistema com o detector do primeiro. Devido â recusa também de ai

guiñas pesso.-s em deitar-se no chão (sobre um cólchemete), urna ca

deira de fibra, em geometria tipo arco, foi posicionada sob o de_

tector a uma distância de 203cm de seu centro ao centro do dete£

tor. Este sistema apôs calibrado, com um simulador de corpo to-

do [1], e posto em operação, mostrou-se completamente satisfató-

rio. A eficiência de detecção é da ordem de 0,03% e o tempo mor-

to menor que 87. para as pessoas com maior nível de contaminação

interna. Assim sendo, para esta fase inicial, adotou-se o tempo

de medida de dois minutos, para o qual a atividade mínima detec-

tável (AMD) de Cs-137 é de aproximadamente 9.1 kBq (247 nCi) pa-

ra um nível de confiança de 95%. Este valor da AMD foi obtido a-

través do método descrito em [2], o qual visa minimizar os erros

do tipo I e II.

Tendo em vista a equação da montagem acima descrita, não

foi necessário testar o terceiro sistema de medida que consistia

de um derector do tipo "phoswich" montado numa estrutura seme-

lhante a do primeiro sistema.

Procedimentos normais de :...dida "in vivo" foram adotados p£

ra todas as pessoas medidas; troca de roupa por macacões descar-

táveis, retirada de qualquer objeto como jóías-óculos-relógio e

medidas de peso e altura.

0 sistema de medida "ín vivo" operou no HGG até 14/01/88, de

or.de foi transferido para a casa 121 da Rua 57, Setor Central de

Goiânia/GO.



B) Fase II:

Em 07/01/88 deu-se início as obras, na casa 121 da Rua 57,

para a instalação do sistema de medida de corpo inteiro, ora em

operação no HGG. Devido ã radiação de fundo local (3,5 vezes ma-

ior que no HGG), houve a necessidade de aumentar a blindagem de

forma a obter a atividade mínima detectâvel igual ou menor à ante

r ior .

No dia 06/02/88 este sistema voltou a operar, na Rua 57, em

condições de medidas bem superior âs do HGG. A atividade mínima

detectãvel para uma medida de dois minutos é da ordem de 7.3 KBq

(197 nCi) para o Cs-137. Sendo a AMD função do tempo de contagem,

conforme o caso, aumenta-se o tempo de contagem. Por exemplo, pa

ra 10 minutos a AMD = 3,2 KBq (86 nCi) chegando até 1,4 KBq (37

nCi) para 50 minutos de medida.

Neste sistema, até 13/04, foram medidas 597 pessoas, sendo

356 do Grupo 1 e 241 do Grupo 2. Em relação ao Grupo 1, 143 pes-

soas apresentaram níveis de contaminação interna acima da AMD.No

Grupo 2, apenas uma pessoa apresentou contaminação interna acima

da AMD, que neste caso era da ordem de 3,2 KBq.

PROCEDIMENTO ADOTADO NO RIO DE JANEIRO

Devido, principalmente, a sua sensibilidade para medidas

"in vivo" de radionuclideos emissores de fótons, com energias va

riando entre 10.0 KeV a 3.0 KeV, os recursos técnicos de medida

da Unidade de Contador de Corpo Inteiro do IRD [3][4] foram, em

957. dos casos, utilizados para a contagem de indivíduos ocupacÍ£

nalmente expostos, ou seja, aqueles do Grupo 2. Um total de 194

indivíduos pertencentes a este Grupo foram medidos. Destes, 38

apresentaram níveis de contaminação interna acima da AMD que pa-

ra 30 minutos de contagem é igual a 74 Bq (2 nCi) e para 10 minu

tos 185 Bq (5 nCi). 0 maior nível de contaminação encontrado foi

da ordem de 2,0 + 0,3 KBq (55 + 9 nCi) correspondendo a uma dose

equivalente efetiva comprometida da ordem de 10E-05 Sv (1 mrem) .

Nesta unidade foram também avaliadas 9 pessoas do Grupo 1

das quais 4 apresentaram níveis de contaminação acima da AMD, que !

para um minuto de contagem é da ordem de 0,44 KBq (12 nCi). Estas •



pessoas foram cambem medidas no sistema instalado em Goiânia.Os

valores calculados para cada uma delas, em ambas as instalações,

ajustam-se âs suas respectivas curvas de atividade corporal x

tempo decorrido após a primeira medida.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Conforme a atividade de Cs-137 presente no corpo das pes-

soa*: de ambos os grupos, freqüência de medidas (semanal, quinze

nal, mensal e etc) são estipuladas.

Os níveis de contaminação dos indivíduos do Grupo 2 são da

ordem de 2.0E03 vezes menores que o Limite Anual de Incorpora-

ção (ALI) para Cs-137 segundo normas _ii, - _ nQ_ionais [5]. Desta

forma, devido a contaminação interna, nenhum procedimento além

daqueles recomendados para trabalhadores ocupacionalmente expos_

tos deve ser adotado.

Entre as 143 pessoas do Grupo 1 que apresentaram contamina

ção, o maior nível medido foi de 58 _+ 10 MBq (1,6 +_ 0,3 mCi), em

11/11/87.

A atividade corporal do Cs-137 em função do tempo decorri-

do após a primeira medida para homem, mulher e criança- ( entre

10 e 15 anos) é mostrada na Figura 1. Para cada uma das curvas

apresentadas foram feitos ajustes exponenciais da forma:

Y = a exp (b.X) (1)

onde,

Y = atividade ajustada para o dia X (UCI)

a = atividade ajustada para o dia da primeira medida (UCI)

b = constante de decaimento (l/d)

x • dia da medida (d )

Este ajuste vem sendo feito para todas as pessoas de dife-

rentes sexos e faixas etárias, que apresentaram níveis de conta

minação interna, que fizeram eu não uso de radiogardase . Até o

momento, de todos os 43 casos já analisados, o coeficiente de

correlação obtido é da ordem de 0.99. A princípio, isto indica

que todas as medidas realizadas até então ajustam-se as suas

respectivas curvas, e, mostra também, a estabilidade dos siste



mas de medida usados.

Urna estimativa inicial da meia vida biológica, de cada ind_i_

víduo medido, pode ser feita com base neste ajuste. Considerando

os dados até* então analisados, e comparando-os com os valores te_

¿ricos mostrados em [6], a eficácia da radiogardase é* observada.

Para aquelas pessoas que apresentaram contaminação e não foram

submetidos â radiogardase, os valores de meia vida biológica são

bem semelhantes aos teóricos.

No sistema montado em Goiânia, monitorações rotineiras con-

tinuam sendo realizadas. Este sistema o qual inclui também ou-

tros detectores mais sofisticados de medida "in vivo", continua-

rá operando nesta Capital o tempo que for necessário para que

avaliações pormenorizadas de todas as pessoas internamente conta

minadas sejam realizadas. Estas avaliações vão permitir que os

objetivos descritos nesta introdução sejam plenamente atingidos.
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