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A dose ae corpo inteiro, avaliada através de
•oniCorações individuais, só é significativa, quan-
do o dosíoetro e/ou monitor individual, é utiliza-
do, no corpo, em una posição representativa da dis-
tribuição da intensidade de radiação. Neste traba-
lho, a relação entre a dose de corpo inteiro e a
dose localizada em partes do corpo (gônadas, cris-
talino, tireóide, tórax e nãos) de ua técnico tra-
balhando em nedicina nuclear, foi investigada, por
meio de filmes dosioétricos e dosímetros termolumi-
nescentes (DTL ou TU». A investigação foi feita
com dispositivos de proteção apropriados e, também,
simulando a não utilização dos mesuo. Os resultados
são discutidos sob o ponto de vista de proteção
radiológica.

INTRODUÇÃO

As atividades relacionadas com o manuseio de
materiais radioativos, devem ser justificadas atra-
vés da relação custo-benefício. No caso das aplica-
ções nucleares, seja na indústria, agricultura,
pesquisa, ou medicina, os riscos estio intima-
mente associados, nos indivíduos que trabalham
com esses materiais, ao aparecimento de danos bio-
lógicos., os quais, sao proporcionais às doses rece-
bidas u \

Dentre as aplicações mencionadas, a medicina,
especificamente a medicina nuclear, utiliza a téc-
nica de traçadores radioativos com fins de diagnose
e tratamento de determinadas doenças, onde outras
técnicas, comumente conhecidas, sao pouco eficien-
tes, levando-se em consideração a relação custo-
benefício. Os traçadores comumente utilizados,
nesses aspectos, são os radionuclídeos 1-131,
Tl-201, Ca-67 e Tc-99 , destacando-se este úl-
timo, como ua dos nais utilizados, nos exames de
cintilografia óssea do Instituto de Endocrinologia
e Medicina Nuclear do Recife. Por outro lado,
nas diferentes aplicações das radiações ionizantes
na medicina nuclear deve-se observar que a relação
dose/trabalhador é de prand* relevância, «eis pela
interação trabalhador-fonte de radiação, ou pela
interação trabalhador-paciente, uma vez que as téc-
nicas utilizadas exigem um contato direto do traba-
lhador com o material radioativo (fonte não selada)
e com o paciente (fonte extra).

Este trabalho tem como objetivo determinar a
dose superficial recebida por técnicos de medicina
nuclear envolvidos em exames de cintilografia ós-
sea (corpo inteiro), desde o momento do preparo do

radiofãrtnaco (laboratório quente) ate
do mesmo no paciente.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

a aplicação

As doses superficiais localizadas e, a de cor-
po inteiro, foram determinadas com doslmetros ter-
moluminescentes de fluoreto de lltio - "LiF:Mg;Ti"
(DTL-100), sendo, a última, comparada com a dose
determinada com filme dosi«ítricô. As situações in-
vestigadas compreenderam: utilização de dispositi-
vos de proteção radiológica (dosímetros localizados
depois desses dispositivos) e não utilização de
dispositivos O proteção radiológica (simulação,
com dosímetros localizados antes dos dispositivos).
Os dogíaetros foram irradiados com raios gama de
Tc-99 durante 18 aplicações (18 pacientes submeti-
dos a exame de diagnóstico de cintilografia óssea

- corpo inteiro), cada uma delas com atividade mé-
dia de 28 mCi.

Foram utilizados 8 conjuntos de DTL-100, com
4 dosímetros cada. Os dosímetros foram posiciona-
dos, conforme indicado na figura 1, nas seguintes
partes do corpo: Cristalino (fixados em uma das
lentes dos óculos plumbí feria, equivalente a 0,5 mm
de Pb: 2 DTL na face anterior, 2 DTL na posterior -
Ponto "A"); Tiraóide (fixados no protetor de tire-
óide, equivalente a 5 mm de Pb: 2 DTL na faee ante-
rior, 2 na posterior - Ponto "B"); Tórax (fixados
na altura da mama, no avental plumblfero equivalen-
te a 5 am de Pb: 2 DTL na face anterior, 2 na pos-
terior - Ponto "C"); Cônadas (fixados no avental
plumbífero, equivalente a 5 mm de Pb: 2 DTL na face
anterior, 2 na posterior - Ponto "D"); Mios (fixa-
dos 2 DTL cm porta dosúaetros tipo anel, na mão di-
reita do técnico, atraváa da qual transportava, pa-
ra aplicação no paciente, o porta-seringa contendo
o radiofármaco preparado no laboratório "quente"

- Ponto "E").
Foram utilizados, ainda, conjuntos de DTL fi-

xados em outros dispositivos de proteção radioló-
gica: Biombo (30 ms de Pb; 2 DTL na parta interna
- Ponto "T" e 2 na parte externa - Ponto "C") -
Figura l.a; Porta- seringa (10 sn d* Pb; fixados 2
DTL na parta interna. - Ponto "H" e 2 DTL na parte
externa - Ponto "I") - Figura 2. Tais conjuntos ob-
jetivaram determinar at doses, coo e sen esses dis-
positivos de proteção , respectivamente durante
preparo e transporte do radiofármaco.

Cano padrão, para medir radiação de fundo na-
tural, foram usados 4 dosímetros DTL e 1 dosímetro
fotográfico.

Os dosímetros DTL sofreram tratamentos térmi-
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co pre e pós-irradiação de 400 C durante 1 hora e
100 c durante 15 segundos, respectiyamrnte, sendo
este último tratado nc próprio DTL . 0 leitor de
DTL usado foi o Victoreen, modelo 2800. A dose ab-
sorvida registrada neste trabalho foi obtida a
partir da média aritmética de dois dosínetros DTL,
em cada ponto.

Figura 2. Detalhes do porta-seringa indicando a lo-
calização dos dosínetros DTL.
Pontos: H (parte interna); I (parte ex-
terna) .

b)

Figura 1. Preparo (a) e aplicação (b) do radíofár-
IMCO em exame de Cincilografia Óssea.
Pontos: A (cristalino); B (tireóide); C
(tórax); D (gônadas); E (mãos); F (biom-
bo parte interna); C (biombo parte ex-
terna).

RESULTADOS

0 resultado da monitoração pessoal realizada
por 6 dias em um técnico de medicina nuclear, de-
senvolvendo trabalho de rotina, em exames de cintí-
lografia óssea, desde a preparação do radiofármaco
até sua aplicação, está apresentado na figura 3.

A dose absorvida nos dosímetros DTL, fixados
na face externa (anterior) dos dispositivos de pro-
teção, foi bastante expressiva, em relação a úo*
dosímetros fixados na face interna (posterior).
Comparando os resultados, apresentados na figura
3.a e 3.b, podemos verificar que ms dose recebidas
no cristalino (Ponto "A"), tireóide (Ponto "B"),
tórax (Ponto "C"), gÕnadas (Ponto "D"), mios (Pon-
to "E") foram respectivamente 1,97, 0,35, 0,87,
0,61 e 0,46 mCy, no caso da utilização dos dispo-
sitivos de proteção, e, de 3,78, 5,06, 1,44,
1,61 e 316,3 nCy na situação de não utilização
dos mesmos. A dose de corpo inteiro registrada
pelos dosímetros pessoais DTL (Ponto "K") e filme
dosímétricos (Ponto "L") usados sob OB dispositivos
de proteção foram de 0,87 e 0,70 raGy. a dose de
corpo inteiro foram também avaliadas a partir da
soma das doses localizadas (cristalino, tireóide,
gônadas, tórax e nãos), correspondente a 4,26 mGy
(Ponto "J") quando se utilizou os dispositivos de
proteção e a 328,19 raGy na situação de não utiliza-
ção desses dispositivos.

De forma a obter resultados consistentes e
conclusivos, foram feitas algumas considerações en-
tre os resultados obtidos e os limites máximos de
doses equivalentes estabelecidos pela Nona da
Comissão Racional de Energia Nuclear CHF.N - BE -
3.01 , Assim, considerando uma carga d« trabalho
normal (20 dias/mês) e o periodo de monitoração
avaliado, observou-se que a dose equivalente efeti-
va mensal (tendo em conta os fatores de ponderação
para tecido ou órgão - Tabela 1), obtida "sem" a
utilização dos dispositivos de proteção e computa-
do a partir da soma das doses localizadas, foi de

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde 92 - 571



66,59 nSv, isto é, 16,65 vezes maior que o valor
admissível. Por outro lado na utilização, desses
dispositivos, a dose de corpo inteiro foi de 1,46
nSv (2,73 vezes menor que o limite máximo admissí-
vel) . A dose efetiva no cristalino foi 6,57 mSv
quando foram usados os óculos plumbifero, isto e,
1,81 veies menor que o limite pernissível, e de,
12,6 mSv considerando o mesmo trabalho sem a u t i l i -
zação dos óculos plunbífero, ou seja, 1,05 vezes
maior que o valor admissível. A dose na não foi de
1,50 mSv quando se utilizou o dispositivo de prote-
ção (porta-seringa), ou seja, 26,67 vezes menor que
o limite admissível e de 316,31 mSv, sem a uti l iza-
ção dos dispositivos de proteção, portanto 1.054,36
vezes o valor máximo permissível, na extremidade do
corpo.

B ' C ' D E J
PARTE DO CORPO IRAAQMDA

b)

B C D ' £ J K
PARTE DO (XRPO IRRADIADA

Figura 3. Partes do corpo irradiadas, sem disposi-
tivos de proteção radiológica (a), com
dispositivos de proteção radiológica (b).
Pontos: A (cristalino); B ̂ tireõide); C
(tórax); D (gÔnadas); E (mãos); J (soma
das doses); K (corpo inteiro dosímetro
DTL), L (corpo inteiro dosímetro fotográ-
fico).

Os resultados obtidos na avaliarão de dose
equivalente efetiva de corpo inteiro foraa max* e-
levados (2,09 vezes maior) que o resultado obtido
com um único dosímetro fotográfico, utilizado na
rotina do controle de dose avaliado nos laborató-
rios de monitoração pessoal.

Tabela 1. Fatores de Ponderação(v^) para Tecido Ou
Órgão1 .

0 R G A 0

GÔnadas 0,25

Mana 0.15

Medula óssea eritropoética 0,12

Pulmão 0,12

Tireóide 0,03

Osso (superfície) 0,03

Restante do corpo(<>/5rgão) 0,06

CONCLUSÃO

edicina nu-
para corpo

1 - A dose recebida pelos técnicos de
clear avaliada por um único dosímetro
i n t e i r o não é representat iva.
2 - Os técnicos de medicina nuclear devem ser moni-
torados com pelo menos 3 dosímetros, de forma a se
obter uma dose representativa de corpo i n t e i r o .
3 - 0 uso dos d i spos i t i vos de proteção (avental ,
óculos plumbífero, protetor de t i r e õ i d e , biombo* e
porta-seringft) em laboratórios de medicina nuclear
são indispensáveis para segurança dos trabalhado-
r e s , haja v i s t a que órgãos como c r i s t a l i n o e gôna-
das es tão diretamente expostos a radiação.
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