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DOGE EQUIVALENTE MADIA ANUAL DOS TRABALHADORES DA AREA DE
SAÚDE

T.F.L. Daltro L . L . C»(HOüi

Serviço d* Calibraçao e Dotimitrn
IPEN-CNEN/SP

RESUm

0* dados d» monitoração individual do
período intri 1985 e 1991 dos funcionário*
que atuam na arma de saúda foram resgatados
• tratados d* modo a •• obter uma vitto
geral da variaçXo do valor da dos»
equivalente média anual.Silo dados dois
enfoques diferentes: a analisa da dosa
equivalent* média anual nos diferentes
setores dentro de um mesmo Hospital e a
comparação dessas doses nos mesmos setores
em diferentes Hospitais.

INTRODUÇÃO

O monitoração individual dos trabalhadores
expostos A radiação externa é feita pelo
IPEN desde 1961, com a utilização de um
dosímetro fotográfico de fabricaçlo
nacional.

A norma CNEN-NE-3.01 [1] estabelece que para
propósitos de monitoracuo individual os
monitores sejam calibrados em termos de
exposiçío; contudo, as exposições
profissionais devem ser avaliadas pela
grandeza física de dose equivalente.

Assim, para o controle das exposiç&es
profissionais, é estabelecido o fator de
conversko iR«0,01 Sv entre estas duas
grandezas.

A resposta de um filme, em termos da
dansidade óptica, apresenta forte
dependfncia com a energia das radiaçfies X e
gama incidentes, Esta dependfncia
energética é corrigida pela utilizaçto de
filtros absorvedores no porta-flimes.

A monitoraçlo individual é realizada
mensalmente, sendo que a troca dos porta-
dosímetros é efetuada no primeiro dia útil
de cada mis.

LIMITES DE DOSE

Os limites de dose equivalente s>o fixados

Dela CCOTISSftO NACIONAL DE ENER6IA NUCLEAR-
CNEN na publicação CNEN-3.01 Cl} a estilo
baseados nas recomendações internacionais
da AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA
ATÔMICA-IAEA, orgao oficial da ONU. A
publicação CNEN-NE-3.01 Cl] estabelece os
limites anuais de dose para trabalhadores
profissionalmente expostos, que sfto i
SO mSv/ano para o corpo inteiro,
130 mSv/ano para o cristalino e SOO mSv/ano
para pele e extremidades.

Doses equivalentes mensais de corpo inteiro
superiores a 4,O mSv/mffs silo consideradas
pela CNEN como níveis de investigação e,
quando detectadas, sfto imediatamente
comunicadas * CNEN/DIN (no Rio de Janeiro),
que solicitara a Instalaçlo que informe os
motivos que levaram Aquela dose. Desde 1988
foi adotado pela CNEN o valor de
0,20 mSv/mls (ri) como o limite mínimo de
detecçko a também como nível de Registro
ainda que a norma Cl] determine qu* »eja
adotado o valor de 0,40 mSv/mfs.

MATERIAL E MÉTODO

A avaliaçüo das exposiçdes de corpo inteiro
é efetuada pelo IPEN, para trabalhadores
submetido* a campos de radiação X e Gama.
0 filme utilizado atualmente no IPEN é o
modelo Personal Monitoring 2/10 fabricado
pela Agfa-Gevaert que possui duas emuls&es
com sensibilidades diferentes. A emulsko
mais sensível é capaz de detectar
5,2x10-* C/Kg (20 mR) de radiação gama do
Co-AO, e menos de 5,2xl0-T C/Kg (2.0 mR) de
Ralos X de baixa energia. A outra emulsao
cobre uma faixa de expesiçfco
suficientemente grande para abringer a
maioria das irradiações acidentais C2J,
sendo o limite superior de detecção
aproximadamente 7,B 10"» C/Kg (300 R).

0 porta-dosímetro contém trfs filtres
metálicos (Pb, Cu * Cd) localizados na face
anterior entre a parede plAstica e o filme.
Na parede anterior existe também um
orifício d* S mm de diâmetro, o que
possibilita a leitura da densidade óptica
no filme em funçfto da atenuaçfto da parede
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d» plástico do porta-dosímetro. alem das
leituras obtidas em função da atenuação dos
filtros metálicos.

Após a avaliação da exposiçfco sSc emitidos
os relatórios de dose. Anualmente ê
calculada a dose acumulada, que e dada pela
so,,ia das doses equivalentes referentes aos
doze meses do ano. Os dados obtidos desde o
inicio da monitoração em 1985 ate 1991 foram
resgatados e tratados de modo a se obter uma
visko geral da variaçào do valor da dose
equivalente media anual dos trabalhadores da
AVea de Saúde separados por Departamentos ou
Setores de Atividades e alguns casos
individuais.
Para o processamento estatístico dos dados,
confecção das figuras e edição do texto foi
utilizado um microcomputador PC-AT 386. A
analise da distribuição das doses
equivalentes anuais como um todo e dos
departamentos foi feita por amostragem
representativa (50%) do número de
trabalhadores em cada ano.
Neste trabalho s3lo analisados os dados do
Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (H.C), Instituto de
Assistência Médica do Servidor Público
Estadual (IAMSPE), Hospital do Servidor
Público Municipal (HM) e Universidade
Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho
(UNESP), num total de 3OO pessoas
monitoradas anualmente nesses setores.

RESULTADOS

O cálculo da média anual foi efetuado
considerando 507. do número de servidores
monitorados. Nesse calculo nto foram
excluídas as doses mensais superiores a
4 mSv.

Nas figuras 1 e 2 podem ser observadas doses
equivalentes médias anuais das diferentes
instituiçOes analisadas.

Os resultados foram separados segundo os
principais setores de atividade ou seja:
radiologia, radioterapia e radioisótopos.

Analisando os setores de radiologia, nos
últimos dois anos, a UNESP e o IAMSPE (F •
G) apresentam uma tendfncia de aumento na
dose média anual, enquanto que a situaçfo do
Hospital Municipal (E) é inversa, isto é,
houve uma reduçXo significativa na dose
média anual, se observarmos os valores de
1965.

Na radioterapia, o IAMSPE (D) e a UNESP (H)
apresentam doses mínimas enquanto que no HC
(A) essas doses sJo superiores. No setor d*
radioisótopos tanto o IAMSPE (B) como o HC
(C) apresentam, nos últimos dois anos
resultados semelhantes.
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A i HC - Radioterapia
B : IAMSPE - Radioisótopos
C : HC - Radioisótopos
D i IAMSPE - Radioterapia

Fig.l: Doses equivalentes «Adias anuaii
de diferentes instituições.

E : H.Municipal - Radioterapia
F : UNESP - Radiologia
6 i IAMSPE - Radiologia
H i UNESP - Radioterapia

Fig.2i Doses equivalentes «édias anuais
d* diferente* instituiçOes.

Como pode ser observado, com excessfto dos
setores de radioisótopos, os níveis d» dose
equivalente média anual suo bastante
diversificados. Neste trabalho n*o estão
sendo analisadas as técnicas ou instalaçbes
utilizadas em cada setor, bem como o número
e o tipo de exames realizados. Todos esses
fatores influenciam na dose média anual.
Em todos os casos, a dose equivalente média
anual nto ultrapassa 5 mSv/ano, que as
normas nacionais determinam como limite
superior para a dose média em instalações
de grande porte com muitos trabalhadores
Cl].
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Na tabela 1 »stko rm\acionado* por ano, por
atividade e par hospital, as dotn miaims,
bem como todas as doses médias anuais.

Tab»la I t Dosas Haxiaas Anuais.
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Como pode ser observado, em varias ocasiBes
o limite mensal de 4 mSv é ultrapassado
principalmente nos setores Oe radiologia e
radioisótoposi na radioterapia em geral as
doses mensais sao baixas, com excessfeo das
doses máximas do HC nos anos de 1990 e 1991.
Neste caso também, nfco foram consideradas as
rondiçbes em que essas situações ocorreram.

CONCLUSÕES

Dentro da rede hospitalar de 51o Paulo por
nos atendida, gut perfaz um total de 800
servidores monitorados, nlo se verificou, em
nenhum setor, casos em que o limite de
3 mSv/ano da dose equivalente media anual
para instalações, fosse ultrapassado. Esse
resultado demonstra o cuidado que tem sido
dispensado em relação a segurança do
trabalhador, bem como a eficácia da açto de
Proteçko Radiolôgica.
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