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RESUMO 

)escreve-se as ações de Proteção Radio l óg i ca executadas no Hospital Geral 
de Goiânia (HGG/INAMPS) e na Fundação do Bem-Estar do Menor (FEBEM), em 
função do acidente radiológico ocorrido em setembro de 1987. Aborda-se _ a 
experiência dos técnicos da NUCLEI nas seguintes áreas: Proteção' Radiolõgi 
ca das equipes médicas e pára-médicas, contro le de contaminação das áreas 
ut i l i zadas pelos pac ientes , medidas radio lóg icas f e i t a s nos pac ientes , ge 
renciamento de r e j e i t o s , descontaminação de pessoas e de áreas, e transpor 
t e de v í t i n a s . 
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The radiological protection measures taken in the general hospital of Goiâ 
nia (HGG/INAMPS) and in the FEBEM institution, due do the accident 
involving cesium 137 are described, as well the work of the NUCLEI 
personnel in the areas of: radiological protection of the medical and 
auxiliary staff, contamination control of the ward, radiological monitoring 
of the patients, waste management, personnel and area decontamination and 
patient transportation. 

1. DESCRIÇÃO DO ACIDENTE 

No dia 13 de setembro de 1987, foi retirado do prédio do Instituto 

Goíãnio de Radiologia (IGR), abandonado e semi-demolido, o cabeçote de um 

aparelho de radioterapia, contendo uma cápsula com 1375 Ci de césio 137. 

Posteriormente, q cabeçote foi vendido a um "ferro velho" situado na Rua 

57, no centro de Goiânia, onde foi desmontado e a cápsula de césio violada 

Nos dias seguintes, o dono do "ferro velho", sua esposa, parentes, empre

gados e vizinhos, foram expostos â radiação beta (6) e gama (y) do césio e 

sofreram contaminações internas e externas de diversos níveis. 

Entre o dia provável da violação da fonte (13.09.87) e a data em que 

parte da mesma foi entregue â Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria 

1 Físico Nuclear, Chefe da Divisão de Proteção Radiologics da NUCLEI. , 
2 Físico Nuclear, Chefe da Seção de Proteção Radiológica Ocupacional da 

NUCLEI. 
3 Engenheiro Civile chefe de Seção de Laboratório das Radiações da NUCLEI, 
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le Saúde Pública (28.09.87), diversas pessoas a manipularam, fato que le 

vou as equipes de emergência a realizarem uma laboriosa tarefa de identify 

cação e triagem, através de medidas preliminares de monitoração, avaliação 

clínico-laboratorial e descontaminação externa. 

Dessa triagem foi definido três níveis de atendimento médico-hospita 

lar: A / 

19 Nível - Atendimento primário na FEBEM, onde permaneceram apenas os pa 

cientes que apresentavam baixos níveis de contaminação interna 

e externa. 

29 Nivel - Atendimento Secundário no HGG, onde permaneceram os pacientes 

com contaminação interna e externa de moderada » severa, com 

comprometimento Remato lógico de leve a moderado (1 a 3 Gy), e 

radiodermites de moderadas a severas. 

39 Nível - Atendimento tereiário no Hospital Naval MarcílioDias, (HNKD) para 

onde foram transferidos os pacientes com contaminação externa e 

interna de moderada a muito severa, com comprometimento do sis 

tema hematopoiético de moderado a muito severo, bem como aque 

les que apresentavam radiodermites de severas a muito severas 

Este trabalho descreve as medidas de proteção radiológica adotadas nc 

19 e 29 níveis de atendimento e que consistiram de: Controle de contamina 

cão, controle de exposição, monitoração dos pacientes, descontaminação ex 

terna dos pacientes, gerenciamento de rejeitos sólidos e excretas, treina 

manto das equipes em proteção radiológica, descontaminação de área e esta 

belecimento de critérios para alta dos pacientes. 

2. ASPECTOS RAPI0L6CIC0S 

0 césio 137 é um emissor de radiação 8 com meia vida de 30 anos, de 

caindo para o bário 137, que emite uma radiação y de 662 KeV de energia. 

2.1. Níveis de exposição 

0 nível de exposição i radiação Y dependeu do nível de contaminação 

interna dos pacientes. No HOC os pacientes apresentaram, no inicio,uma taxa 



/ / / > • / 

1* dos* média na superfície do tórax em torno de 100 uSv/h, e aproximada 

tnte 150 jiSv/h nas axilas, com um paciente registrando uma taxa de dose 

aâxima de 1500 uSv/h no tórax. 

2.2. Wlveis de contaminação externa 

A contaminação externa dos pacientes foi concentrada nos pês e mãos, 

chegando a níveis de 6000 jiSv/h nos pés. Essa contaminação foi transferi 

«rei, e causou a contaminação geral das enfermarias, especialmente os ba 

nheiros, atingindo níveis médios de2Bq/cm , e níveis máximos de 60 Bq/cm2. 

Essa contaminação foi parcialmente transferivel por contato normal, e foi 

removida por ações intensas de descontaminação (ver capitulo 3.6.). 

3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA 

No atendimento aos pacientes, além das ações necessárias pela nature

za peculiar do acidente, foram empregadas as Normas Brasileiras em vigor 

/2/, bem como as recomendações dos relatórios NCRP-37 /3/ e NCRP-48 /4/. 

3.1. Controle de contaminação 

A primeira preocupação da equipe de proteção radiológica foi estabelç 
cer um controle de contaminação a fim de assegurar que não houvesse sua 

transferência para outras partes do hospital e para as pessoas que trata 

lharam junto aos pacientes. 

a) Classificação das áreasi 

As áreas da enfermaria onde encontravam-se os pacientes foram cias si 

ficadas em: Area Controlada e Supervisionada (Restritas) e Area Livre, con 

forme o nível de radiação e contaminação existente. 

A figura 1, em anexo, mostra o Lay-out da plant» baixa da enfermaria 
?ndese mostra a delimitação das áreas, 

Vm posto de controle de Proteção Radiológica foi colocado na entrada 

da Area Supervisionada, separada da Livre por uma barreira física (VEI 

POTO 1). 
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FOTO 1 

Posto de controle de Pre eção Radio 

lógica na entrada da Área Supervisi. 

onada e barreira física de separa 

ção desta área da Área Livre. 

Os pacientes foram alojados em quartos dentro da Area Controlada e de 

Ia saíram somente em casos especiais, como durante as visitas, para 

atender um telefonema e para efetuar monitoração inten.a no contador de 

corpo inteiro. A Area Supervisionada foi reservada para o posto de enferma 

gem ende permaneceram as equipes médicas e pára-médicas. A Área Livre foi 

reservada para os escritórios, vestiários, almoxarifado e outros serviços 

de apoio. 

* 

b) Vestimenta £ monitoração 

Vestimentas especiais foram utilizadas por todos coir. acesso â enfer 

mar ia com objetivo principal de impedir o contato direto da pele do corpo 

com o paciente e com as superficies contaminadas. A vestimenta consistiu 

de calça e camisa (ou macacão), gorros, máscaras, avental, luvas, sobre-sa 

patos e sapatilhas plásticas. Dois vestiários foram usados, um com vesti 

mentaspara entrada nas Areas Restritas e outro para retirada das vestimer 

tas e saída dessas áreas. 

Na saída da Area Supervisionada, todas as pessoas, ferramentas, equi 

pamentos cirúrgicos, peças e embalagens foram monitorados, por um técnico 

d* proteção radiológica, utilizando um monitor tipo "CONTAMAT". (VER 

FOTO 2). 
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FOTO 2 

Monitoração de uma peça 

na saída da área super

visionada utilizando o 

detector CONTAMAT. 

0 limite operacional de liberação para salda da Area Supervisionada 
2 

foi 0,37 3q/cm S + Y • 

Quando detectado contaminação acima desse limite nas vestimentas, es 

sas foram retiradas, embaladas em sacos plásticos e enviadas para lavagem 

na lavanderia "quente", bem como as roupas dos pacientes. As roupas não 

contaminadas foram lavadas na lavanderia do hospital. No caso de peças ou 

equipamentos, estes foram descontaminados até apresentarem contaminação a 
2 

baixo de 0,37 Bq/cm . 

Equipamentos médicos e de proteção radiológica foram envolvidos em 

plástico quando em uso dentro das Ãreas Restritas para evitar sua contami 

nação. 

c. Monitoração de área 

Foram efetuados levantamentos radiométricos de rotina, para avaliar 

os níveis de contaminação de superfície não só nas ãreas contaminadas da 

enfermaria, bem como em outros locais do hospital, como lavanderia, labora 

tório de patologia e centro cirúrgico. 

Estes levantamentos radiométricos permitiram-nos acompanhar aevoluçâc 

Jos níveis de contaminação nas áreas da enfermaria mostrando que estes d^ 

ninuiam gradativamente devido <*s atividades d'«rias de limpeza. Na» ou 

bras área? do hospital., as medidas revelaram *. .»ipre contaminação no nível 
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ia radiação do fundo. Quando detectado contaminação acima deste nivel como 

ocorreu no laboratório de patologia (bancadas e pias) foi feito a desconta 

•inação imediatamente. 

Foram realizadas também: 

. medidas de contaminação transferivel (esfregaço) 

. medidas de contaminação no ar (aerossol) 

d. Transportes 

. O transporte dos pacientes do HGG para o HNMD e para a FEBEM foi fei 

to observando-se certos cuidados para evitar contaminação dos veículos de 

transporte. Os pacientes usaram vestimentas especiais e os bancos e piso 

da viatura foram forrados com plástico. As viaturas foram monitoradas após 

o transporte para se assegurar de que não houve contaminação. 

. As roupas utilizadas pelos pacientes foram lavadas numa lavanderia 

montada especificamente para roupas contaminadas. No transporte as roupas 

foram embaladas em sacos de lona e de pl&stico para evitar a contaminação 

das viaturas. 

. Mo transporte de excretas (fezes e urina) para análise radiolõgica no 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), estas foram embaladas em 

frascos, envolvidos por sacos plásticos e acondicionados em caixas de iso 

por lacradas. 

3.2. Controle de exposição 

. Ao entrar na Area controlada, as equipes utilizaram filme e caneta do 

simétrica , sendo a caneta lida após cada saída desta área e os filmes ana 

Usados com freqüência semanai e posteriormente mensal. Os resultados e as 

medidas dos filmes mais significativos foram devidos a maior permanência 

dos técnicos nas proximidades dos pacientes. A limitação de dose neste ca 

so, somente foi possível reduzindo-se o tempo de permanência próximo aos 

pacientes, fin todos os casos, porém, as doses recebidas pelas equipes fç 

4-a» inferiores ao limite máximo permitido para o trabalhador. Não foi per 

mitido a entrada de mulheres grávidas nas áreas restritas. 

. Durante visitas, a distância visitante/paciente foi limitada devido 

> problema radiológieo e ao problema da deficiência imunológica do pacier 
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i te. Em novembro foi permitido a entrada de visitantes na area controlada 

sendo observado o limite de tempo para assegurar doses abaixo dos limites 

máximos permitidos para o público (5 mSv/ano). Foi usado caneta dosimétri 

ca e proibido a entrada de crianças menores e mulheres grávidas. 

3.3. Monitoração dos pacientes 

Todos os pacientes internados tanto no HGC como na FEBEN foram subme 

tidos a monitoração individual. Esta consistiu em monitoração de contamina 

ção (6) era vários pontos da superfície do corpo, monitoração de taxa de do 

se (Y) na superfície do corpo, devido a contaminação interna, e monitora 

ção de exposição por filme dosimétrico. A figura 2 mostra os pontos da su 

perflcie do corpo nos quais foram feitos medidas de taxa de dose realiza 

das em 30 pontos de dois em dois dias. 

As fotos 3, 4 e 5 a seguir ilustram essa monitoravão. 

FOTCS 3 e 4: Monitoração individual de contaminação interna de um pa 

ciente utilizando um detector tipo Giger-Müller. 

FOTO 3 FOTO 4 
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3.4. Descontaminação externa dos pacientes 

Quando da internação no HGG e na FEBEM, os pacientes registraram ai 

tos niveis de contaminação externa devido ao contato direto com o césio,ou 

devido sua permanência numa área altamente contaminada. A finalidade da 

descontaminação externa foi: 

. evitar a incorporação de mais césio via ingestão; 

. diminuir a dose recebida pelos pacientes no corpo inteiro ou na pele; 

. diminuir a contaminação da enfermaria; 

Uma vez detectada a contaminação, o paciente era encaminha

do â sala de descontaminação especialmente preparada, onde a contaminaçãc 

era removida usando uma técnica abrasiva com dióxido dé titânio (Ti C^) e 

ácido acético, ou uma técnica química com resina de troca iônica. Após a 

descontaminação era feita nova monitoração para verificar-se a eficácia da 

técnica, 

. 0 dióxido de titânio (Ti 02) era aplicado â área contaminada e deixa 

do secar; em seguida, a pasta era removida com uma atadura de gase embebi 

da em ácido acético. A monitoração posterior indicava uma eficiência de 

55% desta técnica, que tinha a desvantagem de agredir um pouco a pele do 

* 11 
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paciente. 

. Uma resina de troca iônica, desenvolvida pelo IRD/CNEN também foi 

aplicada. A resina troca o césio pelo potássio e foi aplicada por um perio 

5o de 30 minutos na pele. Nos casos de descontaminação das mãos ou pés, a 

resina foi colocada dentro de luvas cirúrgicas ou sapatilhas de plástico, 

respectivamente, para facilitar o contato da resina com a pele. Eficiência 

de 50% foram obtidas com esta técnica, bem mais cômoda para os pacientes. 

Foi exigido do paciente um alto grau de asseio pessoal. 

3.5. Gerência de rejeitos sólidos e excretas 

Ao longo da internação no HGG e na FEBEM foram gerados rejeitos sóli

dos contaminados com césio. 

Qualquer objeto de lixo que apresentou contaminação maior que 0,37 
2 

Bq/cm foi considerado rejeito solido ativo. 

O rejeito sólido foi colocado dentro de tambores de 200 litros de ca 

pacidade (vide foto 6). 

Foi gerado aproximadamente 1 tambor por semana no HGG. 

FOTO 6 

Tambores para acondicionamento de rejeitos sólidos ativos. Medida da 

taxa de dose na superfície externa dos tambores. 
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As excretas dos pacientes, urina e fezes, foram recolhidas para anâli 

se radiológica no IRD/CNEN (vide foto 7). 

FOTO 7 P 

Embalagem para transportei 

de excretas para análise 

radiológica no IRD/CNEN. 

3.6. Pescontaminação de área 

Parte da contaminação interna e externa dos pacientes foi transferida 

para a clinica causando a contaminação dos pisos, portas, janelas, leitos 

armários, pias, sanitários, etc. 

A descontaminação foi feita diária e continuamente através de limpeza 

constante. Todos os dias, e por duas vezes, toda a clinica era limpa esfre 

gando-se com pano úmido numa solução de água, hidróxido de sódio e deter 

gente diluído. A seguir espalhava-se ácido acético no piso e superfícies 

deixava-se secar por um tempo e passava-se pano úmido. Com este procedimer 

to conseguiu-se diminuir significativamente os níveis de contaminação. 

Após a alta dos pacientes iniciou-se a descontaminação final da clíni 

ca. 

Quatro pessoas por equipe trabalharam nesta descontaminação que con

sistiu nas seguintes etapas: 

. limpeza gerei dos pisos, esfregando-os com a solução descrita por 

meio da escova de aço de uma enceraderia industrial; 

. monitoração de pisos e peças móveis identificando os pontos contami

nados (vide foto 8); 

. descontaminação dos pontos identificados por meio de técnica abrasiva 

juntamente com Ti 02 e azul da prussia (vide foto 9); 
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monitoração final dos locais desçontaminados. 

FOTO 8 

Monitoração de peças móveis, para 

determinação e identificação de 

pontos de contaminação. 

FOTO 9 

Descontaminação de pon

tos contaminados por meio 

de técnica abrasiva junta 

mente com Ti O2 e- azul 

da nrússia. 

4. ASPECTOS PSICOLÓGICOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES 

0 tratamento dos pacientes foi dificultado/ principalmente na fase 

inicial quando não se pode contar com os; profissionais das áreas médica 

pára-medica do HGG, alegando receio de serem irradiados ou contaminados. 

Este mesmo receio estendeu-se â outras áreas de apoio como a lavanderia, 
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restaurante, laboratório de patologia, etc. 

Após conseguir-se a integração desses profissionais nos trabalhos jun 

to aos pacientes, tornou-se necessário efetuar-se palestras com o intuito 

de treiná-los e conscientizá-los sobre os riscos reais e os procedimentos 

de proteção nos trabalhos com radiação 

5. CRITÉRIO DE ALTA DOS PACIENTES 

No critério usado para alta dos pacientes, do ponto de vista de pro

teção radiológica, foi levado em conta os procedimentos adotados na mediei 

na nuclear e as recomendações do NCRP-37 /3/. £ considerado que o paciente 

não representa risco radiolõgico para indivíduos do público no caso em que 

a dose integrada ao longo de um ano, D, medida a uma distância de 1 metro 

da superfície do corpo seja menor que 5 mSv. Esta dose integrada é dada pe 

Ia equação: 

3 6 '- • ->t 
D = / D 0 e <it o 

onde: t = tempo decorrido em dias 

0,693 0,693 .. 
A = = = 0,0139 dias 

T 1/2 50 dias 

T 1/2 * meia-vida bio lógica do c é s i o , com aplicação de radiogar 
dase, 50 d ias , adotando um valor conservat ive 

A 

Da resolução da equação acima tem-se: 

Do 
D s . (1-0,0063) * 71,5 Do 

0,0139 

5 • Se D deve ser menor que 5 mSv, Do deve ser menor que my- » • VX ou 

2,9 jiSv/h a 1 metro. 

Portanto, os pacientes podem ter alta se a taxa de dose a 1 metro do 

corpo for menor que 2,9 uSv/h. Este critéric foi observado e os pacientes 

tiveram alta na condição de que continuassem coletando suas excretas para 

análise. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

. Os membros das equipes médicas, pâra-médicas e de proteção radioló-

gica não receberam doses efetivas acima dos limitas permitidos para traba 

lhadores com radiação. 

. A ir.eia-vida biológica do césio para adultos com aplicação de radio-

gardasefoi medida em torno de 40 - 50 dias. 

. As instalações do Hospital Geral de Goiânia (HGG) foram adequadas 

mas não ideais, e as equipes médica e pãra-médica do hospital não estavam 

treinadas para atender tal emergência. * 

. Ccmo foi observado que o transporte à distância de pacientes é viã 

vel, é recomendado que uma ala de hospital seja especialmente modificada 

para atender, a nível secundário, pacientes envolvidos em acidente radioló 

gico. Esta instalação deve contar com superfícies facilmente descontaminá-

veis, pontos de controle de proteção radiológica, sistema de tratamento de 

águas servidas, e equipes médica e pãra-médica treinadas para este tipo de 

emergência. Esta instalação poderia ser usada para atendimento médico-hos_ 

pitalar rotineiro, mas ficaria disponível no caso de uma emergência radio

lógica. 

7. BIBLIOGPAFIA 

/l/ Oliveira, A. R.; "Relatório Preliminar sobre o Acidente Radiológi. 

co de Goiânia, 1988. 

/2/ Resolução CNEN-06/73 - "Normas Básicas de Proteção Radiológica" 

1973. 

/3/ NCRP n9 37 - "Precautions in the managemente of patients who have 

received therapeutic amounts of radionuclides" Washington, D. C , 

1970. 

/4/ NCRP n9 48 - "Radiation Protection for medical and allied health 

personnel", Washington, D. C , 1976. 

I 
116 



nan* 
" \ 

Fig. 1 - Lay-out da planta baixa da enfermaria onde se mostra a deli

mitação de áreas. 

Bs:«a «"«T 1» 
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Fig. 2 - Pontos da superfície do corpo nos quais foraa feitas medidas 

de taxa de dose. 

OZ FRENTB DE COSTAS 

PALMA DA MAO 

DIREITA ESQUERDA 

PLANTA DO PÊ 

DIREITO ESQUERDO 

TÉCNICO 

- Pontos de monitoração do paciente. 
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