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AVALIAÇÃO DA DOSE INTERNA DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS
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FINS HEDICOS.

Regina Borges Preataa Caaar e Carloa Uonriqua da Meeqaita
Departamento da Proteção ^adlelóglce
Instituto da Pesquisa* Kaergátice* o Kmeleares - IPEN
Comissão Nacional do Enerffla Nuclear - CHEN

UK3UMO

Avaliam-se os níveis de dose interna doa trabalhadorea do
IPEN envolvidos na produção da redioleótopos a radiofárma
cos para fins médicos. Nessa produção oa trabalhadora* fõ
ram agrupados em seis equipes»a eabert pesqulaa o deaenvÕl
vimento, produção rotineira, controle de qualidade, smlia ""
lagem, proteção radiológica e Manutenção. A doao interna
foi avaliada segundo modelos descritoe_pela ICRP-3O a par
tir de resultados obtidos em Monitorações realizadas ma)"*
contador de corpo inteiro.Kelata-se resultados de 970 ao»
niterações efetuadas no período ri* três unos.

INTHODUÇÍO

0 IPEN/CKKN-SP f responsável pela fabricação de vário*
ilcamente, os radl

nv, *—, ** •, C
es tea radio!só topo* saio

manufaturados 32 sub-produtoe conforma ralação úietribui-
da pelo IPKN. Nesta.produção está envolvids radioativida-
de da ordem de 2x10 Bq (700CÍ - a atividade manipulada
1 da ordem de 70OC1,enquanto ao final da produção, a afe-
tiva 4 da ordem de 300C1) por mês. Os rsdioisótopoo *UI
e Tc são responsáveis pela maior demanda.Eetiswmee qme
cor esses produtos são realizados cerca da 50 mil exaams
mensais no Brasil»
O pessoal.envolvido nesta produção i periodicamento moni-
torado com a finalidade de avaliar aa condição» d* salu-
brittade radiologies.No programe d* monitoração consta •
medida de dose recebida externamente usando-se para isto
dosímetro» fotográficoa e paralelamente aao realizadaa
monitorações de radiação de corpo inteiro vissndo avail»
ar even tun is contaminações de natureza interna.
O propósito desta trabalho i avaliar o custo social,vlato
pelo enfoque radiológico, da produção dessas substsnelse
radioativas voltadas para os fins médicos.

produtos de use na medicina nuclear, ,
oisótopos utilizados são * HI, •" Mo, w^Tc t **Cr, **«-
^Na, "'Au, **P, "S, *rCm. Cos es te

MATERIAIS E MÉTODOS

As monitorações da radiação provenientes de contamina-
ção interna (inalação,ingestão e absorção) foram menaura-
das utilizando-s* um Contador d* Corpo Inteiro (<!CI)«ins-
talado no UMvN/CNBN-sP, constituído d» u» átttàtoT èilín-
drico d* Nal(Tl) d* 20x8em,aoondléioHado doutro d« U M ••
Ia d* Jxjxjm com paredes de espessura d* 12,5e» à» «vo d*
baixa radiação do fundo a revestidas Int*rn«i4«rite doa 3am
de chumbo a 5mm da cádmlo. Os dados proveniont** do dotee,
tor foram acumulados em um anelissdor tipo multieanal «a£



ca Norland modelo 5*0O configurado COM «nalisador analog
co-digital Norland modelo 5<HO. Para cada Monitoração AS
dados colhidos do analisador multicanal fora* transferi-
dos para um microcomputador quo processava os resultados.
Aa "contagens" provenientea do analisador multieanal fo-
ra* normallsadoa no toaipo (transformadas em contagene/Wi
nuto), subtraídos do us eapeetro de radiação d* fundo quo
levava em conta a radiação natural contida so indivíduo.
A seguir quando so constatava algum nível do contoninação
o programa computacional integrava a áraa do fotopico •
dividia oaso resultado pala oficiância do contagem o pelo
"yield" do fiton.

Na avaliação da dose canpronotlda fora» adotados os
critérios estabelecidos pala Comissão Internacional de
Proteção Rediológica (lCRP-30).

Na ocorrência de uma contaminação interna pressupôs-
se que a curva de retenção corpórea seguisse s função *x
poneneial dó tipos ~

R(t) -.1 a. ex» (-ot)
i-1 * i

onde a. o *C. são parâmetros próprios de cada radionuclí-
doo( "t" i o tempo deeorrido após a Incorporação.

io ( p p
comprometida i estimada mediante o uso (ie

A dose
expressão:

onde CCI é o resultsdo da medida de corpo inteiro, H(t) i
a estimativa da fração retida no dia "t" npós o "intake"
e Pd i o fator de dose(mSv/Bq).

Nos casos de ocorrência de "re-intakes" foi considera-
da uma retroprojeção dos "intakes'* anteriores à medida e
devidamente descontados.

A equipe de funcionários monitorados neste trabalho
foi subdividida em seis grupos,conforme tabela 1 .
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Durante o período considerado foram realizadas 970 mo-
nitoraçoea das equipes relatadas neste trabalho. As moni-
torações foram realizadas semsnslmente com certa irregu-
laridade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela II reúne os resultsdos de dose das equipes de
trabalho referentes aos anos de 1985 a 1987. Nesta tabela
os resultados estão expressos na forma de dose máxima in-
dividual e doso midia (•) desvio padrão de ceda equipe.
Por esses resultsdos podemos concluir que todas a» doses
individuais mantiveram-ae abaixo do limite estocástico má
ximo permissível, que i da 50 mSv/ano. Provavelmente esses
nívei»_foraa mantidos graças à segurança doa sistemas de
proteção envolvidos, como por exemplo, a utilização de ei
lulas de proceasamento. ~

Os elementos radioativo» que produziram maior dose in-
mJ a o "™Tc com pr«terna foram o predominância do Na
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produção do IPEN aa atlTldadaa e«É
10 * Bq/mâ» ( 25OCi/maa) oontra 19

* *To aio da da

Por outro lado. eonforiM a tabala XI, m» doièi ,ilkdl
qua o X apraaaiita «wlor taxa da *%#••a 'viduaia sugara* qua o X apraaaiita «wlor taxa d

fl« trabalho. O limita da incorporação para o ' I ,
via reanlrat^ria, 4 da. 2x10 Bq/aflo, anquanto o 1*

"^t < 6 / C d
da.
lCT

a, . q / , q 1§£
para o "^tc < da 6xlCT Bq/ano. Coal lato , poda-a* iWarir
qua o J lI 4 3 mil ya«aa aiaia radiotoxloollflao da qiíè a



152.

nmTcs. Tato se deve as característica» metabólieas dessas
elementos « ao Tato do xM I sar ua emissor beta-gania «n" ;
quanto o "*Tc m UM emissor giai ouro. I'or assas razões j
as doses internas relativas ao Tc em relação ao ' 1 fo )
raia Muito menores, j

Dentre aa equipes» a que recebeu maior nível de dose j
foi a da "produção", tanto ao nível individual como cole :
tive. Por outro lado, a equipe que se suboeteu à menor :
exposição foi a da Manutenção, seguida pela de pesquisa. !

Considerando-se a raxão entra as doses coletivas in-
terna e externa, por equipa, conslato-i-se que o peasonl
da embalagem recebe relativamente maior componente de do \
se externa, o que é raxoável, pois em {i*ral não entrara !
em contacto direto com o material radioativo. j

O grupo envolvido na manutenção das células de firoce» '
samento apresentou relativamente mnior componente de dose !

interna do qua a externa. Interpretamos esta ocorrendo
sugerindo qua neste tipo de trabalho o pessoal envolvido
não se expõe à radiação gama de fontes intensas,pois ao
trabalharem nas células de processamento, tais fontes não
estão presentes, ou se estão, permanecem blindadas.

A equipe de desenvolvimento a pesquisa recebeu rela-
tivamente baixo nível de dose. Isto pode a^r explicado
levando-se eat conta a esporadicidade no manuseio de fon
tes de baixa atividade. A análise «tos resultados é sem?
lhante <o grupo de pesquisa, pois na maioria dos vezes
não manipulam fortes de atividades altas, embora esse
grupo permaneça com tarefas rotineiras, o que não ocor-
re com a equipe de pesquisa.

O grupo da supervisão de proteção radiológica naque-
le ambienta de trabalho recebeu durante os anos de 85 «
86 relativamente doses altas pare o tipo de trabalho re
olizado, pois não manipulavam material radioativo dire"
taraente. Já durante o ano de 19§7 (janeiro a agosto) v&
rificou-a» uma sensível diminuição nesses valores que
julgamos ser conseqüência dessa rotina de monitoração
que vem sendo aprimorada e sofrendo processos de cons-
tantes reavaliações ("feed-backs").

O nível de contaminação interna observado no p«río_
do analisado indica que ma condições de trabalho para
qualquer uma das equipes permaneceu dentro dos critérios
de segurança estabelecidos pela ICRP. Levando-se em con
ta oa benefícios médioos obtidos com os produtos dessa"
instituição e considerando que as doses máximas indivi-
duais a»tão muito aquém do limite preconizado pelas nor
mas intarnaelonais. Infere-se que a relação custo bene~
fício seja positiva, segundo o enfoque rafliológico.
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