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R e s u m o 

Não é possível medir diretamente a dose absorvida nos tecidos do sistema respiratório 
devida à inalação de radônio e de seus descendentes. Assim, para calcular esta dose 
devem ser usados modelos dosimétricos, que consideram diversos parâmetros que 
influenciam este cálculo. Para avaliar-se a dose. devida à inalação de radônio e de seus 
descendentes, é necessário estimar a exposição. Historicamente, esta tem sido feita 
utilizando-se valores de WLM, estimados através das medidas de concentrações de 
radônio no ar. Todavia, as concentrações de radônio e descendentes no ar variam, 
significativamente, no tempo e no espaço, e o indivíduo exposto está constantemente 
mudando de lugar. Estes fatos dificultam a obtenção da estimativa real da exposição 
sofrida por um indivíduo devido à inalação destes radionuclídeos. 

Este trabalho descreve um estudo piloto para calcular a dose no pulmão utilizando-se 
a exposição acumulada devida à deposição de descencentes de radônio, obtida através 
de medidas in vivo de 2 1 0 Pb. Os indivíduos analisados foram expostos no ambiente de 
suas residências a concentrações de radônio e de seus descendentes que estão acima 
dos valores médios. As medições foram realizadas em um contador de corpo inteiro 
(WBC). Com esta técnica, os indivíduos expostos agem como sendo suas próprias 
amostras/dosímetros e a estimativa da exposição acumulada não é afetada pela variação 
temporal e espacial das concentrações de radônio e descendentes no ar e bem como pela 
movimentação do indivíduo. Quarenta pessoas identificadas como habitantes de 
residências com concentrações de radônio variando de 740 a 150.000 Bq/m 3 , foram 
analisadas. Foi analisado também, um grupo adicional de 34 pessoas da NYUMC/NIEM, 
que viviam nas circunvizinhanças do laboratório, em áreas cujos níveis de radônio estavam 
abaixo ou no nível recomendado como aceitável. Para a realização destas medições, foi 
desenvolvida uma metodologia para medir a radiação de fundo de cada indivíduo, 
utilizando-se um simulador de cabeça, feito com um recipiente de plástico. As doses 
efetivas, calculadas através das medições in vivo, são comparadas com as doses efetivas 
estimadas para a mesma população, através dos modelos propostos pela NCRP e ICRP. 
Fatores de conversão para dose foram estimados a partir da carga corporal líquida anual 
de 2 1 0 Pb, a fim de simplificar as estimativas futuras. Estes fatores são constantes, mas 
indicaram uma diferença significativa entre os indivíduos do sexo masculino e feminino. 
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Abstract 

Direct measurement of the absolved dose to lung tissue from inhalation of radon and 
its progeny is not possible and must be calculated using dosimetric models, taking into 
consideration the several parameters upon which the dose calculation depends. To assess 
the dose due to inhalation of radon and its progeny, it is necessary to estimate the 
cumulative exposure. Historically, this has been done using WLM values estimated with 
measurements of radon concentration in air. The radon concentration in air varies 
significantly, however, in space with time, and the exposed individual is also constantly 
moving around. This makes it almost impossible to obtain a precise estimate of an 
individual's inhalation exposure. 

This work describes a pilot study to calculate lung dose from the deposition of radon 
progeny, via estimates of cumulative exposure derived from in vivo measurements of 2 1 0 Pb, 
in subjects exposed to above-average radon and its progeny concentrations in their home 
environments. The measurements were performed in a whole body counter (WBC). With this 
technique, the exposed individuals become, in effect, their own samplers and dosimeters 
and the estimate of cumulative exposure is not affected by the variation of the atmospheric 
concentration of radon and its progeny in time and space. Forty individuals identified as 
living in homes with radon levels ranging from about 740 Bq/m 3 to 150.000 Bq/m 3 were 
measured. Also, additional 34 measurements were made on personnel from NYUMC/NIEM 
who live in a residential area surrounding the laboratoty in which the levels of radon have 
been shown to be at or below average values. To realize these measurements a 
methodology was developed to determine the subject's background, using a head phantom 
made with a cubic plastic container containing known amounts of potassium and calcium 
dissolved in four liters cf water. The effective doses calculated from the in vivo 

measurements are compared to effective doses estimated, for the same population, using 
NCRP and ICRP models. In addition, dose conversion factors were estimated from the net 
annual 2 1 0 Pb body burdens, in order to simplify future estimates. These factors are 
constant, but indicative of a significant difference between male and female subjects. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 - Definição do Problema 

Não existe nenhuma dúvida que o radônio e seus produtos de decaimento são os 
responsáveis pela maior fração da dose absorvida recebida pelo público. Esta dose tem 
origem na inalação e subseqüente deposição dos produtos de decaimento do radônio no 
sistema respiratório do ser humano. Entretanto, existem consideráveis incertezas em 
relação aos exatos mecanismos de deposição e de transporte dos produtos de 
decaimento do radônio no corpo humano e de como a porção de radiação é depositada 
nos tecidos do sistema respiratório. 

Os métodos normalmente usados para estimar a dose no pulmão utilizam as 
concentrações de radônio e de seus produtos de decaimento no ar. Estas concentrações 
são geralmente determinadas por amostragens de ar que, na maioria das vezes, não 
estimam a quantidade de produtos de decaimento do radônio que não estão ligados a 
nenhum aerosol, isto é, estão livres no ambiente. Quando inalados, estes produtos de 
decaimento do radônio que estão livres são completamente depositados no pulmão. 
Também, deve ser considerado que as concentrações de radônio e de seus descendentes 
sofrem uma variação local e temporal considerável. Desta maneira, a metodologia de 
amostragem de ar introduz muitas incertezas na determinação da dose de radiação, 
devido a deposição interna de radionuclídeos. Estas incertezas aumentam quando o 
indivíduo exposto é um membro do público, haja vista que é muito difícil tecer 
considerações sobre as concentrações e por quanto tempo o indivíduo foi exposto. 



Assim sendo, face ao exposto, existe um consenso entre especialistas em 
radioproteção, epidemiologistas e biologistas, que seria de grande valia uma técnica na 
qual o indivíduo exposto agisse como sendo seu próprio sistema amostra/dosímetro. Isto 
é, a atividade depositada no corpo humano seria utilizada para a determinação da 
exposição acumulada pelo indivíduo, devido à inalação de radônio e seus produtos de 
decaimento, sendo, portanto, mais corretamente estimada. A quantidade de radionuclídeo 
internamente depositada no corpo humano, pode. algumas vezes, ser quantificada através 
da técnica de contador de corpo inteiro (whole body counter - WBC). A determinação da 
quantidade de 2 1 0 Pb, o descendente do radônio com meia-vida mais longa, que se deposita 
no osso. preferencialmente, pode ser realizada mediante medições in vivo. Um contador 
de corpo inteiro, com um sistema de detecção, que utiliza dois cristais cintiladores. é 
capaz de medir baixos níveis de 2 1 0 Pb. Entretanto, ainda assim, é necessário um modelo 
matemático para determinar as quantidades de radionuclídeos incorporados. Também, 
para a determinação da dose absorvida, devido a estes radionuclídeos. é necessário o 
desenvolvimento de um modelo dosimétrico específico. 

Baseado no acima mencionado, o objetivo desta pesquisa é avaliar a dose para 
os indivíduos, que vivem ou viveram em residências cujas concentrações no ar de radônio 
e de seus descendentes estão ou estavam acima dos níveis normais, utilizando medidas 
in vivo realizadas em contador de corpo inteiro. Para alcançar esse objetivo, os seguintes 
pré-requisitos precisam ser completados: 

• demonstrar a confiabilidade da técnica de contador de corpo inteiro para medir os 
baixos níveis de radiação gerados pelo 2 1 0 Pb, devido à inalação de radônio e seus 
descendentes, em ambientes com concentrações acima do normal; 

• determinar o grau de variabilidade dos resultados obtidos; 

• desenvolver uma metodologia de cálculo para estimar as exposições acumuladas 
individuais, usando os resultados obtidos com a técnica de contador de corpo inteiro; 

• desenvolver uma metodologia dosimétrica para avaliar as doses efetivas utilizando-se 
as medições in vivo; 

• comparar as doses efetivas obtidas com as medições in vivo. com as doses efetivas 
obtidas com modelos que utilizam concentrações no ar para estimar a dose. 
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1.2 - Radônio 

0 radônio é um gás nobre, radioativo, sem cheiro ou cor. que ocorre naturalmente 
no ambiente, como um produto do decaimento do rádio. Ele é produzido a uma taxa fixa 
que independe de qualquer fator externo. Em um espaço fechado a concentração de 
radônio irá aumentar até atingir um valor de equilíbrio, que depende da quantidade de 
rádio presente e do volume do espaço. Embora existam 27 isótopos de radônio 
conhecidos, somente três ocorrem naturalmente no ambiente, como resultado do 
decaimento radioativo dos elementos das séries dos isótopos do urânio e do tório. 

0 radônio-2 2 2 ( 2 2 2Rn) é citado como o isótopo do radônio mais comum, tendo em 
vista seu importante impacto na saúde humana. Porém, deve ser enfatizado que existem 
outros dois isótopos do radônio, que ocorrem naturalmente no ambiente e que são 
relativamente importantes, sob o ponto de vista de proteção radiológica. o radônio-219 
( 2 1 9Rn) e o radônio-220 ( 2 2 0Rn), também chamado de torônio. Eles são resultado do 
decaimento radioativo das séries que começam com o urânio-2 3 5 ( 2 3 5 U), chamado de 
actínio, e tório-232 ( 2 3 2Th), respectivamente. 0 radônio-219 e o torônio têm meias-vidas 
relativamente curtas, 3.9 e 56 segundos, respectivamente, e propriedades que geram 
baixas concentrações no ambiente, comparadas com as do 2 2 2 Rn. Se forem inaladas 
iguais quantidades de 2 2 2 Rn e 2 2 0 Rn, considerações dosimétricas indicam que a dose no 
epitélio da região tráqueo-brônquica, proveniente dos descendentes do radônio, é três 
vezes mais alta do que aquela devida à inalação de produtos de decaimento do torônio. 
Assim, o perigo potencial para a saúde, associado com a inalação de 2 2 0 Rn é menor 
comparado com aquele devido ao 2 2 2 Rn. 

A aparente complexidade do esquema de decaimento do 2 2 2 Rn, ilustrado na Figura 
1.1. pode ser simplificada se forem desprezados os decaimentos do polônio-218 ( 2 1 8Po) 
para o astatínio-218 ( 2 1 8As) e do bismuto-214 ( 2 1 4Bi) para o tãlio-210 ( 2 1 0TI), uma vez que 
os dois processos ocorrem com uma probabilidade muito baixa (<0,02%) e truncando o 
esquema de decaimento ro chumbo-210 ( 2 1 0Pb), que tem uma meia-vida de 22,3 anos e 
pouca conseqüência sob o ponto de vista radiológico para a saúde. A meia-vida do 2 2 2 Rn 
(3,84 dias) é relativamente grande, quando comparada com a dos seus descendentes, 
que têm significância radiológica. Por causa da sua meia-vida longa e seu alto coeficiente 
de difusão, o 2 2 2 Rn pode viajar grandes distâncias e manter uma concentração significante 
na atmosfera por dias. Por outro lado, como os descendentes do 2 2 2 Rn têm meias-vidas 
curtas, eles não tem existência independente, isto é, precisam sempre do 2 2 2Rn como fonte 
para existirem no ambiente. 
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F i g u r a i . 1 . Esquema de decaimento da série natural do urânio-238, a partir do rádio-226. 

1.3 - Fontes de Radônio 

0 rádio que existe em vários materiais ambientais tais como a água, o solo, o ar 
e materiais de construção, é a única fonte de radônio que é liberado para a atmosfera. 
0 rádio é separado rapidamente do seu antecessor e distribui-se diferentemente na 
natureza. A concentração de rádio no ar é de cerca de 0,7 uBq/m 3 e pode ser considerada 
desprezível se comparada com outras fontes de radônio (Fisene et al 1987). 
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A principal fonte de radônio liberado para a atmosfera é o solo. Os átomos de 
radônio formados no solo só podem escapar do solo, se o espaço livre, onde o 
decaimento do rádio ocorre, for maior que a distância de recuo. Assim, a maioria do rádio 
precisa estar na superfície do solo ou perto dela. uma vez que uma fração de radônio, 
relativamente alta, escapa do solo. As estimativas feitas sobre a taxa de emanação de 
radônio para várias profundidades de solo indicaram, que cerca de 50% do radônio 
emanado da superfície deve ser proveniente do primeiro metro de pronfundidade do solo 
e cerca de 75% dos primeiros dois metros (Kraner et al 1964). Embora uma queda na 
pressão atmosférica possa causar aumento na taxa de emanação de radônio do solo. que 
pode estar em uma concentração de várias ordens de grandeza acima daquela existente 
na atmosfera, este efeito não pode ser mantido por muito tempo, porque o radônio 
precisa se difundir de grandes profundidades. A taxa média de emanação de radônio do 
solo é estimada como sendo de 0.02 Bq/m 3 por segundo, o que produz uma emanação 
anual de 1 x I O 2 0 Bq (Harley 1975). 

A segunda fonte de radônio, em uma escala global é a água. 0 potencial de 
liberação de radônio de águas superficiais é de cerca de 20 x I O 1 8 Bq por ano (NCRP 
1984a), isto é, cerca de dois décimos da quantidade liberada pelo solo. A taxa de 
emanação dos oceanos foi estimada como 1 x I O 1 8 Bq por ano (Wilkening e Clements 
1975). A maioria do rádio nos oceanos está contida nos sedimentos, o qual não pode dar 
grande contribuição para a radioatividade existente na atmosfera. Diversos estudos têm 
mostrado que cerca de 37 x IO 3 Bq/m 3 de radônio na água de serviço de uma residência 
pode gerar uma concentração interna de cerca de 37 Bq/m 3 (Lauder 1986). 

0 radônio liberado por materiais de construção depende da quantidade de rádio e 
das propriedades do material. Em grandes estruturas, os materiais de construção podem 
contribuir razoavelmente para a concentração de radônio em ambientes fechados, mas a 
contribuição é geralmente pequena. Entretanto, alguns materiais de construção têm sido 
considerados grandes fontes de radônio e nestes casos podem ser fontes inaceitáveis 
de altas concentrações de radônio. Todavia, existem poucos dados sobre emanação de 
radônio de materiais de construção, e a maioria deles libera menos do que 37 x IO" 5 

Bq/m 2 por segundo (Jonnassen e Laughlin 1978). Esta pequena contribuição dos 
materiais de construção pode causar, entretanto, um significante incremento na dose da 
população, quando comparado com outros modos de exposição (Stranden 1988). 
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Além das fontes acima citadas, existem outras fontes de radônio que contribuem 
para a concentração global de radônio na atmosfera, como resíduos de carvão e fosfato, 
rejeitos de urânio, gas natural e combustão de gas. 0 radônio é comprovadamente a maior 
fonte de exposição para a população, considerando-se as fontes naturais e aquelas 
produzidas pelo homem. A Tabela 1.1 apresenta a dose efetiva anual média para a 
população dos Estados Unidos devido a diversas fontes de radiação (NRC 1990). 

Tabela 1 . 1 . Dose efetiva anual média para indivíduos da população dos Estados Unidos. 

Fontes Dose Equivalente 
(mSv) 

Dos i ' Efetiva Fontes Dose Equivalente 
(mSv) 

(mSv) (%) 

Naturais 
Raaõn io 3 2 4 . 0 0 2 .00 5 5 . 0 0 
Cósmica 0 .27 0 .27 8 ,00 
Terrestre 0 ,28 0 , 2 8 8 ,00 
Interna 0 .39 0 . 3 9 1 1 . 0 0 
Total - 3 , 0 0 8 2 , 0 0 

Art i f ic iais 
Médica 
Raio-X d iagnóst ico 0 . 3 9 0 . 3 9 1 1 . 0 0 
Medic ina Nuclear 0 , 1 4 0 , 1 4 4 , 0 0 
Produtos de c o n s u m o 0 ,10 0 . 1 0 3 ,00 

Outras 
Ocupacional < 0 . 0 1 < 0 . 0 1 < 0 , 3 0 
Ciclo Nuclear < 0 . 0 1 < 0 . 0 1 < 0 . 0 3 
Fallout < 0 . 0 1 < 0 , 0 1 < 0 , 0 3 
Misce iàneas < 0 . 0 1 < 0 , 0 1 < 0 , 0 3 
Total - 0 , 6 3 1 8 , 0 0 

Total 3 . 6 0 1 0 0 , 0 0 
(Natural + Artif icial) 

Dose equ iva lente para os brônqu ios devido aos descenden tes do radônio . 0 f a t o r d e peso assumido 
para a dose efet iva relativa a uma exposição de corpo inteirro é 0 , 0 8 . 
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1.4 - Observações Históricas 

No século dezesseis já tinha sido observada uma doença fatal e incomum entre os 
mineiros na Europa Central. Schneeberg na Alemanha e Joachimsthal na Checoslováquia. 
Em Joachimisthal. situada da montanha Erz no lado da Bohemia, e em Schneeberg, 
situada na Saxônia, no outro lado da montanha Erz. a pitchblenda era minerada e 
processada para gerar sal de urânio, que era usado como corante nas indústrias de vidro 
e cerâmica. Dos rejeitos da minas de Joachimsthal. Pierre e Mane Curie prepararam o 
primeiro concentrado de sal de rádio em 1898 (Behounek 1970). Embora, desde o século 
dezesseis tenha sido observado que cerca de 75% dos mineiros nesta região morriam 
após cerca de 13 anos de trabalho, somente há pouco mais de cem anos esta doença 
fatal foi diagnosticada como câncer (Holaday 1969). 

As concentrações de radônio e de seus produtos de decaimento, para os quais 
estes mineiros foram expostos, são muito difíceis de serem estimadas, por causa das 
grandes mudanças que devem ter ocorrido nos últimos 50 anos. devido, principalmente, 
à implementação de melhorias nos sistemas de ventilação destas minas. Todavia, as 
estimativas de níveis de exposição ao radônio. nas minas de Schneeberg e Joachmisthal, 
indicavam que estes situavam-se entre 3 x IO 4 Bq /m 3 e 1 x 10° Bq /m 3 (Behounek 1970, 
Evans e Gowdman 1940). 

Embora o radônio tenha sido descoberto por Dom no início do século, os primeiros 
trabalhos publicados, sugerindo que o câncer de pulmão entre os mineiros da Europa 
Central poderia ter sido provocado por radônio. só foram publicados no começo dos anos 
30. Na década de 50, foi reconhecido que a verdadeira causa da dose de radiação 
recebida pelo sistema respiratório era devido, principalmente, aos produtos de decaimento 
do radônio, em vez do próprio radônio (Bale e Shapiro 1956). Numerosos modelos 
dosimétricos teóricos confirmaram que cerca de 90% da dose de radiação alfa é causada 
pelos descendentes do radônio. 

Em 1956, diversos estudos dosimétricos concluiram que a dose para a traquéia e 
os brônquios superiores deveria ser maior do que a dose para a região pulmonar 
(Chamberlain e Dyson 1956). Baseado nestes estudos nos Estados Unidos, foi 
recomendado uma concentração máxima permissível de 3700 Bq/m 3 para exposições 
ocupacionais, devida ao radônio em equilíbrio com seus descendentes no ar. Esta decisão 
foi tomada na "Seven States Uranium Mining Conference on Health Hazard", ocorrida em 
Salt Lake City, em 1957 (Holaday 1969). Nesta conferência, o "working level" (WL) foi 
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introduzido, por Holaday. como uma medida conveniente da concentração no ar de 
produtos de decaimento do radônio. que poderia ser empregada como uma medida de 
exposição. 0 "working level" foi definido como qualquer combinação dos elementos de 
meia-vida curta, descendentes de radônio. que em um litro de ar resulte em uma energia 
potencial alfa de 1,3 X 10° MeV. Esta definição é válida para qualquer combinação de 
produtos de decaimento do radônio. que resulta em uma certa quantidade de energia 
total, causada pelo decaimento. 0 "working level month" (WLM) foi introduzido com o 
objetivo de avaliar a exposição mensal de um trabalhador. 0 W L M foi definido como a 
soma dos produtos do WL. vezes a duração da exposição durante um especificado período 
total. A exposição total em "working level month" pode ser avaliada por (ICRP 1977a), 

WLM - J2 (WL)i - A _ ( 1 . 1 ) 

onde: 
(WL), é a concentração média dos produtos de decaimento do radônio no ar durante 
o período de exposição i. expresso em WL, 
n é o número de exposições. 
t, é a duração da exposição em número de horas i, e 
170 representa o total de horas de trabalho em um mês. 

Uma maneira melhor de relacionar a concentração atmosférica dos produtos de 
decaimento do radônio de meia-vida curta, com a dose de radiação liberada para o 
sistema respiratório do ser humano, é através de uma quantidade especial, concentração 
de energia potencial alfa no ar (cp). Esta quantidade expressa a energia potencial alfa total 
de todos os produtos de decaimento do radônio presentes por unidade de volume de ar. 
A International Commission on Radiological Protection - ICRP (ICRP 1981) estabelece que. 
se c a i é a concentração de atividade de um produto de decaimento i do radônio no ar. a 
concentração de energia potencial alfa de uma mistura de produtos de decaimento do 
radônio pode ser estimada por. 
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onde: 
s P J é a energia potencial alfa total emitida durante o decaimento de um átomo, 
produto do decaimento do radônio ao longo da cadeia de decaimento até o 2 1 0 Pb 
(RaD). e 
/, r i é a constante de decaimento do descendente i do radônio. 

O "working level (WL)" é a unidade de concentração de energia potencial alfa 
habitualmente mais utilizada. No sistema internacional. cp é J /m 3 . A concentração de 
energia potencial alfa pode ser estimada também por. 

c (—) = 5.79.r i0" 1 0 A, > 28.0x10'™ A2 - 21 .OZxlO'w A3 (1.3) 
m3 

cp{WL) = ^.OQxlO'3 ^ * 5A3xlO-3 12 - 3.81.x/0 3 / 3 d-4) 

onde A 1 ; A2 e A3 (em Bq/m 3) e \ v \2 e l 3 são as concentrações de atividade no ar do 2 i 8 Po, 
2 1 4 Pb e 2 1 4 B i , respectivamente. Por causa da deposição nas superfícies, tais como paredes 
e mobiliário, a atividade dos produtos de decaimento é menor do que a atividade de 
radônio. 0 termo que caracteriza a concentração aerotransportada de energia potencial 
alfa como uma função da atividade de radônio é o fator de equilíbrio F. Este fator é 
definido como a razão dos produtos de decaimento do radônio por. 

F = 0.106 a, + 0.513 a2 + 0.381 a 3

 ( 1 ' 5 ) 

onde a 1, a 2 e a 3 são as atividades relativas dos três descendentes do radônio relativo à 
aquela do radônio, a 0 (isto é, a 1 = a 1 /a 0 ) . Um sumário das quantidades e unidades 
pertinentes aos produtos de decaimento do radônio é apresentado na Tabela 1.2. 
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Tabela 1 .2 . Grandezas físicas e unidades relevantes para o radônio e seus 
descendentes. 

Quant idade Unidades no SI Unidades Tradic ionais Fator de conversão 

Atividade becquerel íEScn Curie (Ci) 1 Ci = 3 .7x10" Bq 

Concentração B q / m ' p C i / f 1 pCi/C = 37 B q / m ' 

CEPA J / m 3 work ing levei (WL) 1 WL = 2 . 0 8 x 1 0 " J / m J 

Exposição J .s / r rv WLM 1 WLM = 12 .97 J . s / n r 

Taxa de 
exoosição 

J / n r W L M / a 1 WLM/a = 4.11x10" J, m 3 

* CEPA = concent ração de energia potencial alfa 
* WLM = work ing levei month 

A ICRP considerando os brônquios superiores como órgão crítico e aplicando a dose 
máxima permissível, definida na época como 15 rem/a, recomendou uma concentração 
máxima permissível no ar de 1100 Bq/m 3 . para uma jornada de trabalho de 40 horas 
semanais (ICRP 1959). Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, um valor similar foi 
proposto pelo U.S. National Council On Radiation Protection and Measurements - NCRP 
(NCRP 1959). 

Em 1977, a ICRP na sua publicação 26 (ICRP 1977b) introduziu novas 
recomendações básicas para os propósitos da proteção radiológica. 0 antigo conceito de 
órgão crítico, definido para cada radionuclídeo. foi substituído. 0 órgão critico, como 
definido pela ICRP na publicação 2 (ICRP 1959), era todo aquele tecido (órgão) do corpo 
humano mais radiossensível ao radionuclídeo em questão. Este conceito, que não 
considera a dose e o risco para outros tecidos a não ser naquele órgão em questão, foi 
substituído assumindo-se, que existe uma relação proporcional entre a dose e o risco, 
sem limiar inferior, para efeitos estocásticos. Desta maneira, a dose é quantificada, para 
o tecido alvo, como uma dose média para todas as células, que têm a mesma 
radiossensibilidade e não como usado anteriormente, isto é. como a dose máxima. Este 
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novo conceito é baseado no princípio de que o risco estocástico deve ser igual se o corpo 
inteiro for irradiado uniformemente ou não. ou mesmo se somente parte do corpo for 
irradiado. Para expressar matematicamente este conceito foi definida uma nova grandeza 
"dose equivalente efetiva - E", posteriormente (ICRP 1991) denominada dose efetiva, que 
é estimada pela equação: 

(onde £ o o r - 1) ( 1 . 6 ) 
T 

onde: 
a r é o fator de peso representando a proporção do risco estocástico resultante 
para o tecido (T) para o risco total, quando o corpo inteiro é irradiado 
uniformemente, e 
HT é a dose equivalente média para o tecido (T). 

Os valores recomendados de fatores de peso u T (ICRP 1991) estão na Tabela 1.3. 
Para os propósitos de cálculos, o restante é composto dos seguintes tecidos ou órgãos 
adicionais: glândulas supra-renais. cérebro, intestino delgado, intestino grosso, pancreas, 
músculo, rins, baço, timo e útero. A pele, as lentes dos olhos. mãos. pés. ante-braço e 
tornozelos não estão incluídos no restante. 

Tabela 1 .3 . Valores de fatores de peso recomendados pela ICRP. 

Tecido ou órgão Fator de peso. fr>T 

Gõnadas 0 , 2 0 
Medula óssea vermelha 0 , 1 2 
Cõlon 0 . 1 2 
Pulmões 0 , 1 2 
Estômago 0 . 1 2 
Bexiga 0 . 0 5 
Mamas 0 .05 
Fígado 0 . 0 5 
Esõfago 0 , 0 5 
Tireóide 0 , 0 5 
Pele 0 . 0 1 
Superf íc ie ó s s e a 0 . 0 1 
Restante 0 , 0 5 

* O restante é compos to dos segu in tes tec idos ou ó rgãos : g lândulas supra-renais. cérebro, 
in test ino f ino, in test ino grosso, r ins, múscu los , pancreas , baço. t imo e útero. 
* Num daque les casos excepc iona is , no qual um único tec ido ou órgão res tante recebe uma dose 
equivalente mui to maior do que a dos out ros órgãos res tan tes , um fator de peso cie 0 . 0 2 5 deve 
ser ap l icado a es te órgão e um fator de peso de 0 . 0 2 5 para a dose média nos outros órgãos 
res tan tes . 
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Um novo sistema de limitação de dose também foi recomendado, considerando 
esta nova grandeza (ICRP1991). Os limites para exposições ocupacionais são agora 
representados para efeitos estocásticos por: 

] F w r HT < 20 mSv/a (1.7) 
T 

como média para um período de 5 anos. com o compromisso de que a dose efetiva não 
pode exceder a 50 mSv em nenhum ano. Para o público a dose efetiva está limitada a 1 
mSv em um ano. A dose equivalente anual para efeitos determinísticos varia em função 
do tecido exposto. Para exposições ocupacionais, adota-se 150 mSv para o cristalino, 500 
para a pele. mãos e pés. Para o público foi adotado um fator de redução arbitrária de 10, 
levando os limites anuais para 15 mSv para o cristalino e 50 mSv para uma área média 
de 1 cm 2 de pele. 

Em 1981. a ICRP (ICRP 1981) recomendou que o limite anual para a dose efetiva 
de 0.05 Sv fosse aplicado para os trabalhadores e também para os mineiros expostos 
ao radônio e seus produtos de decaimento. Considerando este limite básico, foram 
derivados os limites anuais de exposição e incorporação para radônio e mistura de seus 
descendentes de meias-vidas curtas. Para o radônio, o limite de exposição anual - LEA 
(annual limit of exposure - ALE) é igual a 3 x 10 8 Bq h/m3. Este limite é considerado um 
limite primário, enquanto que o limite anual de incorporação - LIA (annual limit of intake -
ALI) e a concentração de ar derivada - CAD (derived air concentration - DAC) são limites 

secundários. No caso de produtos de decaimento do radônio, o limite primário é o limite 
de incorporação anual - LIA. que é igual a 0.02 joule de energia potencial alfa o que 
corresponde a 3,6 x IO 6 Bq, quando é considerada a atividade do radônio em equilíbrio-
equivalente. Os limites secundários para os descendentes de meias-vidas curtas do 
radônio são o limite de exposição anual- LEA e a concentração de ar derivada - CAD. A 
Tabela 1.4 apresenta estes limites para o radônio e seus descendentes (ICRP 1981). Os 
limites primários estão sublinhados na primeira linha. 
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Tabela 1.4. Limites de incorporação anual (LIA) e concentração de ar derivada (CAD) para 
2 2 2 Rn e seus descendentes (ICRP 1981). 

Radônio-222 

Tipo ae l imite Unidade Limite 

LEA Bq.h .m ' 3 , 0 x 1 0 " 

LIA Bq 3 . 6 x 1 0 " 

CAD Bq.m ' 1 .5x10 ' 

Prociutos de deca imento do radôn io-222 

Tipo de l imite Quant idade Unidade Limite 

UA Energia potenc ia l alfa J 0 . 0 2 

At iv idade de 2 2 2 R n em Bq 3.6x10'"' 
equi l íbr io-equivalente 

LEA Energia potencia l alfa J.h.m ' 0 , 0 1 7 
WLM 4 ,8 

At iv idade de 2 2 2 R n em Bq.h .m ' 3,0x10'"' 
equi l íbr io-equivalente 

CAD Energia potenc ia l alfa J.rrr' 8.3x10'" ' 
WL 0 . 4 0 

Atividade de ~ 2 R n em Bq.m ' 1 5 0 0 
equi l íbr io-equivalente 

A história de padrões para radônio em residências é algo bastante recente. Na sua 
publicação número 39, a ICRP (ICRP 1984) recomenda que. "se a ação reparadora 
considerada é razoavelmente simples, um nível de ação pode ser considerado na região 
de 200 Bq/m 3 . Porém, para ação reparadora severa e destruidora, pode ser apropriado 
um valor várias vezes mais alto". Para novas construções a ICRP acredita que 
concentrações na ordem de 100 Bq/m 3 é um valor que preveniria o radônio de se tornar 
uma fonte dominante de risco em ambientes fechados. A NCRP (NCRP 1984a) 
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recomendou que uma ação reparadora deve ser tomada de modo a limitar a exposição 
anual total individual em 1.25 x IO 9 Bq h /m 3 ou 2 WLM/a. 

Nos Estados Unidos, o problema de concentração de radônio em ambientes 
fechados não recebeu grande atenção do público até 1984. quando ocorreu um incidente 
na Pennsylvania amplamente divulgado. Durante uma monitoração rotineira numa usina 
nuclear foi detectado um razoável nível de contaminação radioativa em um trabalhador. 
Esta contaminação foi posteriormente identificada como sendo devida ao radônio existente 
em sua casa. a qual está localizada sobre uma falha geológica conhecida como Reading 
Prong. Reconhecido que o problema de radônio em ambientes fechados não era um caso 
isolado, a United States Environmental Protection Agency - EPA publicou um guia para 
radônio. "Citizen Guide to Radon" (EPA 1986), recomendando que as residências deveriam 
ser alteradas para reduzir as concentrações de radônio. se os níveis fossem maiores do 
que 74 Bq/m 3 (0.02 WL), considerando um fator de equilíbrio de 50%. Embora, o EPA não 
tenha as bases legais para legislar sobre concentrações de radônio. suas linhas de ações 
são as mais amplamente consideradas. 0 EPA recomenda nível de ação remediador mais 
baixo do que outras agências, afetando assim um número muito maior de residências. 

1.5 - 0 Problema "Radônio" 

A inalação dos produtos de decaimento do 2 2 2 Rn: 2 1 s Po (RaA), 2 1 4 Pb (RaB), 2 1 4 Bi 
(RaC) e 2 1 4 Po (RaC) é o principal perigo para a saúde das pessoas expostas às 
concentrações de radônio. Dois destes radionuclídeos. 2 1 8 Po e 2 1 4 Po, emitem partículas 
alfa durante os seus decaimentos. 0 polônio 214 tem uma meia-vida (164 s) muito curta 
em relação ao seu antecessor, estando assim em virtual equilíbrio secular com o 2 1 4 B i . 
em qualquer condição. Assim, neste trabalho o 2 1 4 Bi estará assumindo a energia da 
partícula alfa emitida pelo 2 1 4 Po. Todos os produtos de decaimento do radônio são metais 
pesados, que depois de serem produzidos, difundem-se rapidamente e se agregam à 
primeira superfície que encontram. Geralmente, eles se combinam com os aerosóis 
comuns do ambiente, cujos tamanhos se situam na faixa de 50 - 500 nm: uma vez que 
estes descendentes do radônio são criados um de cada vez. os pesquisadores assumiram 
que eles se juntam aos aerosóis já existentes no ambiente. Entretanto, existe uma 
pequena fração destes descendentes do radônio, muito mais difusa, que permanece não 
ligada aos aerosóis. Esta espécie não ligada são simples átomos que se combinam com 
outras espécies carregadas, como H 20, S0 2 , N0 3 , que estão disponíveis na atmosfera, e 
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formam partículas cujos tamanhos variam de 0.5 a 5 nm (Raes 1985). A fração da energia 
potencial alfa total da mistura dos descendentes do radônio devida aos átomos "livres" 
pode ser descrita como: 

Cu 

f = _ í i (1.8) 
Jp r 

Ceq = 0.105 q * 0.516 C 2 + 0.379 C 3 (1-9) 

onde: 
fp é a fração de átomos não ligados aos aerosóis (livres), e 
Cj (j = 1, 2, 3) é a concentração de atividade dos produtos de decaimento do 
radônio. e o sobreescrito u denota a fração de átomos livres. 

Os produtos de decaimento do radônio são depositados, principalmente, no sistema 
respiratório, onde eles liberam a dose alfa mais alta. Portanto, a fração de átomos livres 
é muito importante, apesar de ser muito menor do que a fração de átomos ligados, porque 
eles têm uma probabilidade de deposição na superfície da região brõnquica muito mais 
alta do que aquelas partículas cujos tamanhos são característicos dos aerosóis 
ambientais. 

Do acima exposto, pode-se justificar a razão da alta incidência de câncer de pulmão 
entre os mineiros que trabalhavam em minas subterrâneas e que eram expostos a altas 
concentrações de radôrio, muito antes da doença ser produzida em animais 
experimentais. Deve ser enfatizado que, a afirmativa de que o radônio é um agente 
carcinogênico para o ser humano não foi baseada na indução de câncer em animais 
experimentais, como muitas outras substâncias. 

O aumento da incidência de câncer de pulmão como uma função do aumento da 
exposição ao radônio está muito bem documentado (UNSCEAR 1977) na experiência de 
minerar urânio nos Estados Unidos, na França, na Checoslováquia e no Canadá. Também, 
outras minas subterrâneas, onde os trabalhadores foram expostos a concentrações de 
radônio consideráveis, como na mina de fluorspar em Newfoundland, minas de metais 
nos Estados Unidos e na Suécia, minas de ferro na França e Inglaterra, e minas de zinco 
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na China e Inglaterra, contribuíram para este estudo, apesar das várias limitações e 
incertezas na estimativa da exposição acumulada, no histórico de fumante dos mineiros, 
características dos aerosóis e e tc . Os resultados dos estudos epidemiológicos levaram 
à conclusão de que existe uma relação proporcional, sem limiar inferior, entre o excesso 
de incidência de câncer no pulmão e a exposição a produtos de decaimento do radônio 
para mineiros (UNSCEAR 1977, NRC 1988). 

Somente há aproximadamente duas décadas, o radônio teve sua importância 
drasticamente alterada para a sociedade. A avaliação da exposição média devida à 
radiação ionizante, para a população dos Estados Unidos, mostrou que entre todas as 
fontes de radiação, naturais ou feitas pelo homem, o radônio é de longe o maior 
contribuidor, como pode ser visto na Tabela 1.1 e na Figura 1.2 (NCRP 1987). 

N a t u r a l 8 2 % 

Interna B Radônio 
(corpo humano) 

B Radônio 

Terrestre 3 C ó s m i c a 
(solo e rochas) 

A r t i f i c i a l 1 8 % 

ü R-X na Medicina ü O u t r o s 

M Medicina Nuclear 

] Produtos de Consumo 
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As estimativas feitas para a população da Suíça produziu quase que o mesmo 
resultado dos Estados Unidos, como mostrado na Figura 1.3. Baseado nesta estimativa, 
foram calculadas as doses para o pulmão e para o resto do corpo e os resultados obtidos 
apresentaram o radônio como o responsável pela maioria da dose recebida pelo sistema 
respiratório, como pode ser visto na Figura 1.4 (Burkart 1989). 

II 

Figurai.3. Dose per capita, na Suíça em 1986, devida à radiação I) de fundo natural , II) 
aumentada pelo homem e III) artificial. 
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a) 

Figurai.4. Dose eqivalente média per capita na Suíça em 1986, a) para o pulmão e b) 
para o restante do corpo humano. 
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Em vários países da Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, concentrações de 
radônio extraordinariamente altas foram descobertas em residências comuns (Mero 1988). 
o que chamou a atenção do público e dos órgãos governamentais para o problema. Nos 
Estados Unidos, a Environmental Protection Agency - EPA tem publicado as concentrações 
médias de radônio de dezessete estados, que variam de 60 Bq/m 3 para o estado do 
Arizona até 260 Bq/m 3 para o estado de North Dakota. Os valores ponderados para a 
população acima de 45 anos produziram um valor médio de 140 Bq/m 3 . Entretanto, na 
Suíça a concentração média de radônio. para a qual a população está exposta, é de cerca 
de 30 Bq/m 3 . Os resultados de diversos estudos, de diferentes países, foram 
apresentados sumariados em uma publicação do United Nation Scientific Committee on 
the Effects of Atomic Radiation - UNSCEAR (UNSCEAR 1988). Destes estudos chegou-se 
às seguintes conclusões: 
- a principal fonte de radônio para as residências com altas concentrações de radônio é 
o solo. por onde entra este radionuclídeo. e não a alta taxa de emanação de radônio dos 
materiais de construção ou a alta concentração de radônio na água: 
- por causa da grande influência do radônio que entra, via solo. as concentrações de 
radônio nas residências de um piso só são geralmente mais altas que aquelas 
encontradas em apartamentos de multipisos, acima do térreo. 

Como é amplamente conhecido, a principal causa de mortalidade nos Estados 
Unidos é o ataque cardíaco e em segundo lugar está o câncer de pulmão. 0 cigarro é 
considerado o principal agente para a indução de câncer de pulmão, enquanto que o 
radônio é apontado como o segundo agente indutor de câncer no pulmão. A Environmental 
Protection Agency dos Estados Unidos tem estimado que cerca de 20.000 americanos 
morrem, a cada ano. devido ao câncer causado pela inalação de radônio. Este dado 
representa cerca de 7% de todas as "causa mortis", devido a todos os tipos de câncer 
estimado em 1990 (ACS 1990). 0 Committee on the Biological Effects of Ionizing 
Radiations - BEIR na sua publicação IV (NRC 1988) indica que existe um sinergismo entre 
o câncer de pulmão causado pelo cigarro e o causado pelo radônio: isto é. o efeito 
combinado do cigarro e dc radônio é maior do que a soma dos efeitos individuais. 

Mesmo de posse de todos estes dados, ainda existe muita controvérsia sobre os 
critérios adotados pela EPA para limitar a exposição ao radônio. Alguns estudos têm 
estimado o "custo para salvar uma vida", considerando o modelo de risco relativo usado 
pelo EPA. Muitas pessoas acham repugnante que os custos para salvar vidas, entrem no 
processo de decisão de uma organização, porém isto precisa ser feito rotineiramente, 
quando programas de saúde para o público estão em questão. 0 aumento de expectativa 
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de vida para cada 37 Bq/m . que uma pessoa deixa de ficar exposta foi estimada em 0.1 
dia para os não fumantes e em 0.4 dia para fumantes. Para os ex-fumantes e aqueles 
considerados como fumantes passivos, o valor de 0.4 dia é considerado uma boa 
estimativa para a população (Schiager 1990). Como os custos são muito altos para 
abaixar as concentrações de radônio em ambientes fechados, alguns investigadores 
acreditam que reduções menores do que 370 Bq/m 3 são provavelmente justificadas, 
somente para ambientes com muitas crianças ou em escolas por causa do grande número 
de pessoas que seriam beneficiadas. Entretanto, outros estudos têm comparado o "custo 
para salvar uma vida", devido à concentração de radônio em ambientes fechados e os 
custos calculados para uma usina nuclear manter o padrão exigido pela Nuclear Regulatory 
Commission - NRC (Cohen 1991). 0 "custo para salvar uma vida", no segundo caso, é mil 
vezes mais alto do que para o estimado para o radônio. Além disso, a concentração de 
radônio recomendada para ambientes fechados de 74 Bq/m 3 . assumindo que um fator de 
equilíbrio de 50%. produz um risco de vida de 1 x IO"2, é mil vezes mais alto do que outros 
riscos para o qual a EPA está fazendo grande esforço para manter baixo, como o fator de 
risco de 1 x 10° para critério de qualidade da água. Um outro trabalho (Lapp 1990) tem 
discutido o perigo da EPA adotar duplo padrão. Um padrão para exposições de radiações 
originadas nas atividades da medicina, da indústria e do governo, onde os custos para o 
público podem ser escondidos, e outro padrão, para exposições devidas ao radônio em 
residências, onde o próprio beneficiado tem que pagar a conta. Isto mostra porque a 
concentração de radônio em residências, recomendada pela EPA como nível de ação, tem 
causada tanta controvérsia. 

Embora hoje em dia seja amplamente aceito que a inalação de produtos de 
decaimento do radônio é o mais importante componente para exposição à radiação do 
público, o risco associado a esta exposição continua sendo assunto de muita controvérsia. 
A principal causa é que. as exposições ao radônio e aos seus produtos de decaimento, 
que ocorrem nas minas e nas residências, são significativamente diferentes e estas 
diferenças podem afetar, potencialmente, os riscos associados a estas exposições. 
Algumas destas diferenças estão sumariadas na Tabela 1.5. 
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Tabela 1.5. Algumas diferenças entre as exposições devidas ao radônio em minas e 
residências. 

Variável Minas Residências 

Indivíduo Homem adulto, idade 
(20 - 50 anos) 

Ambos os sexos, de todas 
as idades 

Período de exposição Semana de trabalho 
(8 h/d. 5 d/semana) 

Tempo de vida 

Nível de exposição do 
radônio 

Alto Variável, baixo para 
radiação de fundo 

Ambiente Minério e poeira, 
exaustão de diesel 

Relativamente limpo, 
potencialmente com fumaça 
de cigarro e fuligem de 
cozinha 

Hábito de fumar Maior do que a média Médio 

Como o risco associado ao câncer de pulmão, resultante da exposição ao radônio 
e seus descendentes presentes nas residências, é geralmente estimado de extrapolações 
feitas do já demonstrado risco para trabalhadores em minas subterrâneas de urânio, 
alguns cientistas acreditam que o risco para a população está sendo superestimado ou 
incorretamente estimado (Harley 1986). Outros alegam que não existe nenhuma evidência 
conclusiva mostrando, que o radônio presente nas residências causa excesso de câncer 
de pulmão (Gooden 1991). Também, existem outros que evocam o conceito de 
"hormes is" , baseados no fato de que algumas substâncias, tais como oxigênio, 
vitaminas, luz solar e alguns metais pesados, que são tóxicas, quando administradas em 
grandes quantidades, na dosagem certa, são essenciais para a vida do ser humano 
(Luckey 1989). 
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Um aspecto importante que precisa ser observado, é que o nível do risco pode ser 
muito pequeno e inconseqüente para um indivíduo, mas este mesmo risco pode ser 
importante por causa do seu impacto sobre a sociedade como um todo. Por exemplo, 
pode-se aceitar como razoável que um indivíduo tenha um risco de vida de IO"4 durante 
todo o seu tempo de vida. Entretanto, se este mesmo risco de IO"4 for aplicado a uma 
população de cem milhões de pessoas, produzirá dez mil casos durante o período de vida 
da população, o que pode ser inaceitável. Assim, pode-se concluir que a avaliação do 
significado do risco para a saúde do público deve levar em consideração o impacto do 
risco individual, bem como a população como um todo. 

Pensando neste aspecto, cientistas de diferentes campos da ciência têm 
dispendido uma grande parte do seus trabalhos tentando resolver o enigma dos efeitos 
biológicos causados pelas baixas doses de radiação lonizantes. A ausência de dados 
concretos, sobre os quais respostas simples e diretas pudessem ser formuladas, tem 
frustrado estes cientistas e feito desta área um campo para hipóteses extremadas. 0 
radônio e seus produtos de decaimento têm sido responsáveis por muitos destes estudos, 
principalmente, as concentrações existentes nos ambientes das residências. 

Em qualquer tentativa de se avaliar o risco devido à exposição ao radônio e seus 
descendentes, é necessário obter uma estimativa histórica desta exposição. Todavia, 
existe um substancial número de fatores, físicos, químicos e fisiológicos, não facilmente 
determinados de maneira correta, que têm grande influência na avaliação da exposição. 
Somado a todas estas incertezas, existe ainda o fato de que as concentrações de radônio 
e de seus produtos de decaimento são extremamente variáveis espacialmente e 
localmente, e que não existem muitos dados disponíveis sobre níveis ambientais destes 
radionuclídeos em residências. 

Investigadores de diversos campos da ciência concordam que, uma técnica para 
determinar precisamente a exposição acumulada devida ao radônio e seus produtos de 
decaimento, na qual o indivíduo pudesse agir como se fosse o seu próprio dosímetro, 
seria de grande utilidade. Um dos métodos mais precisos para quantificar radionuclídeos 
internamente depositados no corpo humano é utilizando um contador de corpo inteiro. 
Este método é rápido e conveniente, porque fornece uma medida direta da atividade 
depositada internamente no corpo humano. Ele é especificamente útil para medidas in 
vivo, dos radionuclídeos que tem o osso como o seu sítio final de deposição. Alguns 
trabalhos (Laurer 1968a, Cohen et al. 1977) já demonstraram que esta técnica pode ser 
muito precisa e exata, mesmo para radionuclídeos que emitem fótons de baixa energia. 
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O chumbo-210 tem a mais longa meia-vida . cerca de 22.3 anos. entre os produtos 
de decaimento do 2 2 2 Rn. Durante o seu processo de decaimento para o 2 1 0 B i . o 2 1 0 Pb emite 
um fótom de 46,5 keV. com uma abundância muito baixa de 4%. 0 chumbo-210. bem 
como os seus isótopos tem o osso como o seu sítio final de deposição no corpo humano. 
Este radionuclídeo acumula-se no esqueleto em quantidade proporcional à quantidade 
inalada de radônio e de seus produtos de decaimento. Trabalhos teóricos têm 
demonstrado, que é possível medir pequenas quantidades de 2 1 0 Pb depositadas no 
esqueleto através de detectores de cintilação (Phillips e Chilton 1990). Alguns trabalhos 
experimentais também correlacionaram a quantidade de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto 
humano, determinada através de medidas in vivo, com a exposição estimada, utilizando 
amostragem de ar (Eisenbud et al. 1969. Cohen et al. 1973. Pomroy e Measures 1976). 
Todos estes estudos demonstraram que é possível correlacionar os resultados das 
medidas de 2 1 0 Pb depositado no esqueleto, com a exposição ao radônio e seus 
descendentes a que o indivíduo foi submetido. Deve ser ressaltado, que estes trabalhos 
experimentais foram feitos com ex-mineiros de minas de urânio, que foram expostos às 
altas concentrações de radônio e seus descendentes, em períodos relativamente longos. 
Claro que. para exposições causadas pelos descendentes de radônio. existentes nos 
ambientes das residências, as quantidades de 2 1 0 Pb depositadas nos esqueletos devem 
ser menores do que aquelas medidas nos ex-mineiros. Embora, os níveis das 
concentrações dos descendentes de radônio não devam sertão altos quanto nas minas, 
o tempo de exposição nas residências é geralmente muito maior. Contudo, para as 
pessoas expostas às concentrações de radônio e de seus produtos de decaimento, 
existentes nos ambientes das residências, as outras fontes de 2 1 0 Pb. que ocorrem 
naturalmente no ambiente, precisam ser consideradas, uma vez que as suas contribuições 
para o chumbo total depositado no esqueleto podem ser significativas. Felizmente, 
existem algumas publicações que quantificaram os principais agentes de incorporação -
cigarro, alimentos, ar e água (Bogen et al. 1976. Cohen 1975. Watson 1985. NCRP 
1987). Para indivíduos ^ue consomem uma dieta moderna, na maioria das áreas 
metropolitanas, a ingestãD de alimentos é considerada como a maior fonte de 2 1 0 Pb para 
o corpo humano. Quando são consideradas juntas, ingestão de alimentos e líquidos, 
inalação de ar, fumaça de cigarros e descendentes de radônio normalmente existentes no 
ambiente, é estimado que 57% do total de 2 1 0 Pb incorporado pelo ser humano é fornecido 
pela ingestão de alimentos e líquidos. Inalação de fumaça de cigarros contribui 25% mais 
para a incorporação de 2 1 ) Pb, do que a inalação combinada de chumbo existente no ar e 
descendentes de radônio. normalmente encontrados nos ambientes. A contribuição total 
das fontes naturais para a carga corporal de 2 1 0 Pb é estimada como sendo 66 mBq por 
dia para um indivíduo que não fuma e de 88 mBq por dia para um indivíduo que fuma um 
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maço de cigarros por dia. Portanto, estas contribuições devem ser levadas em 
consideração para permitir a correta determinação da carga corporal de "°Pb. advinda da 
inalação de radônio e seus produtos de decaimento. A Tabela 1.6 mostra a contribuição 
de várias fontes naturais de 2 1 0 Pb para o conteúdo do corpo humano e a Figura 1.5 
apresenta o acúmulo de 2 1 0 Pb. em função da idade, no esqueleto de indivíduos fumantes 
e não fumantes, calculado com os dados dessa tabela. 

Tabela 1 .6 . Contribuição das várias fontes naturais para o 2 1 0 Pb presente no corpo 
humano. 

Modo de entrada Incorporação Fração retida Atividade no sangue 
(mBq/d) no sangue (mBq/d) 

Alimento e água 50.00 0,18 9,00 
Rn no corpo 

Pb equivalente 0.07 1,00 0.07 
Ra no corpo 0.30 1,00 0.30 
Pb inalado 

ar 15.00 0,16 2,60 
cigarro 22.00 0,16 3,50 

Descendentes de 0,30 0,16 0.05 
Rn inalados 

TOTAL 12 
(fumantes 16) 
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Capítulo 2 

Dosimetria no Sistema Respiratório para 
Descendentes de Radônio 

2 . 1 - Introdução 

Dosimetria é definida como sendo a medida da quantidade, tipo, taxa e distribuição 
da radiação emitida por uma fonte de radiação ionizante e o cálculo da deposição espacial 
e temporal de energia em qualquer material de interesse. Os enfoques dosimétricos, para 
quantificar o detrimento à saúde em virtude da exposição às radiações ionizantes. são 
geralmente, baseados na suposição de que a dose devida à radiação é uma medida 
válida para o risco advindo desta radiação. Entretanto, em razão da complexa seqüência 
de eventos, a relação entre a dose e o risco à saúde não pode ser descrita e quantificada 
facilmente, e as dificuldades aumentam quando os radionuclídeos estão depositados 
internamente. Medidas diretas das energias absorvidas das radiações ionizantes são 
raras, se não impossíveis. No caso particular do radônio e de seus descendentes, o órgão 
crítico é o sistema respiratório. Este sistema tem uma grande superfície de área e está 
constantemente exposto a grandes volumes de ar que passam através dele: estes fatos 
fazem deste sistema um eficiente coletor de radioatividades gasosa e particulada. Do 
ponto de vista de radiossensibilidade e dose potencial, o sistema respiratório é o órgão 
mais crítico para os efeitos somáticos, devido às radiações ionizantes presentes no 
ambiente. Como no sistema respiratório a distribuição espacial e temporal de 
radionuclídeos é feita de maneira não uniforme e este órgão tem uma composição de 
tecidos bastante heterogênea, a estimativa da dose absorvida torna-se muito complexa 
e incerta. 



2.2 - O sistema Respiratório 

0 sistema respiratório humano é otimizado para prover suficiente troca de gases, 
oxigênio e dióxido de carbono, envolvidos no metabolismo de energia. 0 sistema 
respiratório pode ter uma superfície de área de até 100 m 2 em um adulto, com uma 
espessura de barreira ar-sangue de somente 0,4 um a 2.5 um (Barendson 1968). Mais 
de 40 diferentes tipos de células já foram identificadas no sistema respiratório, o que 
mostra a complexidade e também os problema envolvidos na quantificação das suas 
funções (Weibel 1963). 

2 .2 .1 - Estrutura 

0 sistema respiratório é usualmente dividido em três regiões, baseando-se na 
anatomia e funções:!) a naso-faríngea, ii) a tráqueo-brônquica e iii) a pulmonar. A Figura 
2.1 mostra os principais componentes do sistema respiratório. 

BRÔNQUIOS DE 
DIFERENTES 

RAMIFICAÇÕES 

Figura 2 .1 . Principais componentes do sistema respiratório. 

27 



A região naso-faríngea começa nas narinas e inclui as passagens respiratórias até 
a laringe. Este compartimento está envolvido, principalmente, na humidificação e 
aquecimento do ar que está entrando e também em proteger o sistema respiratório 
inferior, filtrando as largas partículas de poeira e de aerosol por impactação. Não existe 
nenhuma evidência de que a exposição à radiação, em virtude do radônio e dos seus 
produtos de decaimento, aumenta o risco de câncer nasal; talvez, porque a camada 
mucosa, 2 mm (ICRP 1975) nesta região, seja muito mais esoessa do que a profundidade 
de penetração da partícula alfa. 

A região tráqueo-brônquica inclui a traquéia. os brônquios e os terminais 
bronquíolos, como ilustrado na Figura 2.2. Estes órgãos são responsáveis pelo transporte 
e distribuição do ar para a região pulmonar, onde ocorre a troca de gases. No sistema 
respiratório humano este compartimento é uma longa seqüência de bifurcações e estas 
passagens de ar podem ter cerca de 23 divisões ou ramificações (Weibel 1963). Existem 
10 ramificações de brônquios, seguidas de 5 ramificações de bronquíolos, os quais se 
ramificam em passagens de ar alveoladas, onde a troca de gases acontece no sistema 
respiratório. A região tráqueo-brônquica é revestida de células epiteliais ciliadas e mucos 
que segregam glândulas ou células. 0 muco diminui de espessura, conforme aumenta o 
número de ramificações. As partículas que são depositadas nesta região podem ser 
removidas pela ação mucociliar, entretanto, material solúvel é rapidamente absorvido pelo 
sangue. 

figura 2.2. Principais componentes da região tráqueo-brônquica. mostrando as diversas 
ramificações da árvore brônquica, bronquíolos e bronquíolos terminais. 
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A região pulmonar consiste de diversas ramificações de bronquíolos respiratórios, 
duetos alveolares e alvéolos terminais. A região é caracterizada pela ausência de cíüos 
e uma fina barreira de tecido, de alguns poucos micrometros entre os alvéolos adjacentes. 
Considera-se que. em média, todos os tipos de células nesta região irão absorver, 
similarmente, as doses de radiação. Existem duas rotas para remover as partículas desta 
região: em macrófagos para as passagens de ar ciliadas e via duetos de drenagens 
linfáticas para os nodos dos linfos regionais. No caso de produtos de decaimento de 
radônio. nenhum destes caminhos são importantes, somente a absorção pelos fluidos 
do corpo (sangue) precisa ser considerada. 

0 tecido que reveste a larmge, a traquéia e as passagens bronquiais é descrito 
como sendo uma mucosa ciliada. Esta consiste de uma superfície epiteliat e de uma 
camada inferior de tecido suporte. 0 epitélio está apoiado em uma membrana de base, 
formada pelas células basais de forma triangular. As células ciliadas estendem-se da 
membrana de base até a superfície do epitélio, onde seus cílios suportam e movimentam 
uma camada protetora de mucos. Logo abaixo da membrana de base, está uma camada 
de vasos sangüíneos e fibras de músculos elásticos. O epitélio e a lâmina própria, juntos, 
constituem a mucosa. Nos brônquios a mucosa é conectada a uma fina submueosa, 
incluindo os anéis de suporte da cartilagem e as glândulas que segregam a maioria dos 
mucos (Jeffery e Reid 1977). A estrutura da parede brônquica nas passagens de ar largas, 
está ilustrada na Figura 2.3. 



2.2.2 - Rsiologia 

Um dos mais importantes componentes de qualquer modelo dosimétrico para 
produtos de decaimento do radônio é o modelo de deposição, e os valores dos 
parâmetros usados nestes cálculos. Mecanismos diversos estão envolvidos na adsorção 
de gases ou deposição de particulados radioativos nas diferentes superfícies do sistema 
respiratório. Alguns destes são restritos às partículas grandes (>3 um) como impactação 
e sedimentação, e outros são mais dominantes para partículas menores(<0.5 um), 
moléculas e átomos como difusão (movimento browniano) e força eletrostática. Mesmo 
se todas as partículas inaladas numa inspiração fossem do mesmo tamanho 
aerodinâmico, a probabilidade de deposição seria diferente para cada partícula, haja vista 
que o volume de ar, no qual a partícula está suspensa, permanece por períodos diferentes 
e penetra a profundidades diferentes no sistema respiratório e também em virtude da 
natureza estatística do transporte de partículas. 

A limpeza é um mecanismo de defesa do sistema respiratório para remover material 
particulado inalado que foi depositado. Os modelos de limpeza são na maior parte das 
vezes empíricos e refletem a falta de conhecimento dos mecanismos de limpeza, 
comparado com o conhecimento sobre deposição, que é baseado na dinâmica de fluidos. 
As partículas que são depositadas nas passagens ciliadas são removidas, basicamente, 
pelo movimento mucociliar. Aquelas partículas, que penetram na região não ciliada do 
sistema respiratório e lá são depositadas, podem ser removidas por vários mecanismos, 
sendo que os mais importantes são o deslocamento por macrófago alveolar e a 
dissolução. Estes mecanismos são de grande importância para os materiais que possuem 
uma meia-vida biológica longa. Todavia, para os descendentes do radônio, estes 
mecanismos são relativamente de pouca importância, uma vez que a maioria da energia 
produzida pelas emissões das partículas alfa é dissipada durante a primeira hora. Assim 
sendo, a movimentação dos descendentes de radônio é muito importante logo após a 
deposição, porém o que ocorre dias ou semanas mais tarde é irrelevante. 
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2.2.3 - Morfometria 

0 primeiro passo para avaliar a dose absorvida (dose) é calcular a fração dos 
produtos de decaimento do radônio que é depositada na superfície dos duetos de ar do 
sistema respiratório. Entretanto, considerando-se a complexidade deste sistema, é 
necessário adotar um modelo simplificado que descreva, de forma razoável, o tamanho 
e as ramificações dos duetos de ar do sistema respiratório. Por várias razões, não foi 
desenvolvido, ainda, um modelo para os duetos nasais ou orais, porque os duetos nasais 
são estruturas anatômicas complexas que não permitem uma descrição, usando termos 
geométricos simples, ou até porque sua importância em filtrar partículas pequenas (< 0,1 
um) tenha sido somente valorizada recentemente. 

Informações morfométricas da região tráqueo-brônquica foram publicadas por vários 
autores (Weibel 1963, Yeh e Schum 1980). A ICRP (ICRP 1975) tem publicado vários 
valores anatômicos e fisiológicos para diferentes gênero e idades com o propósito 
dosimétrico. A Tabela 2.1 apresenta alguns dos valores anatômicos em uso para o cálculo 
de dose. Os parâmetros para a respiração, adotados nesta pesquisa, estão listados na 
Tabela 2.2. 

Tabela 2 .1 . Parâmetros anatômicos para o sistema respiratório em função do sexo e da 
idade. 

Idade 

10 anos Adulto 

Volume do pulmão (ml) 
Volume de ar alveoUx (ml) 
Número de alvéolos (x 10 ) 
Número de duetos d3 ar (x IO6) 
Gerações de duetos de ar 
Interfase ar-tecido (n 2) 

2.200 
1.200 

280 
14 
23 
32 

5.500 
2.950 

300 
14 
23 
75 

Especificações para um adulto Masculino Feminino 

Peso total do pulmão incluindo o 
sangue arterial e venoso (g) 

Peso do sangue no pulmão (g) 
Peso da árvore brônquíca (g) 
Superfície de área da árvore brônquica (cm2) 
Superfície de área dos alvéolos (m ) 

1.000 

530 
30 

3.950 
75 

800 

430 
25 

3.500 
70 
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Tabela 2.2. Parâmetros de respiração para adulto e criança 

Adultos Criança 

Masculino Feminino (10 anos) 

Atividades leves (16 h/d) 
Respirações por minuto 
Litros por respiração 
Litros por minuto 
Litros em 16 horas 

15,00 
1,25 

18,75 
18.000,00 

15,00 
0,94 

14,10 
13.536,00 

24,00 
0,60 

14,40 
13.824,0 

0 

16,00 
0,30 
4,80 

2.304,00 

16.128,0 
0 

Repouso (8 h/d) 
Respirações por minuto 
Litros por respiração 
Litros por minuto 
Litros em 8 horas 

Volume total (l/d) 

12,00 
0,75 
9,00 

4.320,00 

22.320,00 

12,00 
0,40 
4,80 

2.304,00 

15.840,00 

24,00 
0,60 

14,40 
13.824,0 

0 

16,00 
0,30 
4,80 

2.304,00 

16.128,0 
0 

Neste estudo foi adotado o modelo de ramificações simétricas sugerida por Weibel 
(Weibel 1963). Este modelo fornece o número, os diâmetros e os comprimentos dos 
duetos de ar no sistema respiratório, assumindo que estes duetos de ar, em cada 
ramificação, são idênticos. No caso de inalação de produtos de decaimento do radônio, 
somente a região tráqueo-brônquica precisa ser mais detalhada, para estimar a 
distribuição de atividade e, conseqüentemente, a dose resultante da deposição e do 
transporte por movimento ciliar nas diferentes ramificações dos brônquios, tendo em vista 
que, na região pulmonar, a distribuição de partículas pode ser considerada como 
homogênea. Os valores morfométricos para a região tráqueo-brônquica, baseados no 
modelo dicótomo de Weibel, estão apresentados na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3. Morfometria da região tráqueo-brônquica baseada no modelo dicótomo de 
Weibel. 

Estrutura 
Anatômica 

Duto No. de 
ramificações 

Homem Mulher Criança Estrutura 
Anatômica 

Duto No. de 
ramificações 

Ralo do 
duto 

comprlm. 
do duto 

ralo do 
duto 

comprlm 
do duto 

ralo do 
duto 

comprlm 
do duto 

Traquéia 0 1 0.9000 12.000 0.855 10.800 0.4500 6.000 

Brônquio princ. 1 2 0.6100 4.760 0.580 4.280 0.3050 2.380 

Brônquios 2 4 0.4150 1.900 0.390 1.710 0.2075 0.950 
lobares 3 8 0.2800 0.760 0.270 0.680 0.1400 0.380 

Brônquios 4 16 0.2250 1.270 0.210 1.140 0.1125 0.635 
segmentais 5 32 0.1750 1.070 0.170 0.960 0.0875 0.535 

6 64 0.1400 0.900 0.130 0.810 0.0700 0.450 
7 128 0.1150 0.760 0.110 0.680 0.0575 0.380 
8 256 0.0930 0.640 0.088 0.580 0.0465 0.320 
9 512 0.0770 0.540 0.073 0.480 0.0385 0.270 

Brônquios 10 1024 0.0650 0.460 0.061 0.410 0.0325 0.230 
Terminais 11 2048 0.0545 0.390 0.052 0.350 0.0272 0.295 

12 4096 0.0475 0.330 0.045 0.300 0.0237 0.165 
13 8192 0.0410 0.270 0.039 0.240 0.0205 0.135 
14 16384 0.0370 0.230 0.035 0.210 0.0185 0.115 

Brônquiolos 15 32768 0.0330 0.200 0.031 0.180 0.0165 0.100 
terminais 16 65536 0.0300 0.165 0.028 0.148 0.0150 0.820 

2.3 - Dosimetria para o Sistema Respiratório 

Vários parâmetros, tais como concentração de partículas, fração de átomos livres 
(não ligados a aerosol ou partículas), fator de equilíbrio, atividade específica, diâmetro da 
partícula, taxa de respiração, taxa de transporte do muco, espessura do muco, 
profundidade da célula alvo, morfometria do pulmão, modelo dosimétrico e etc , são 
importantes para a estimativa de dose para as células do sistema respiratório. Assim, 
uma avaliação precisa dos riscos a saúde, associados à inalação de radionuclídeos, 
requer um conhecimento detalhado destes parâmetros. 
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2 .3 .1 - Modelo Compartimentado para o Sistema Respiratório 

O modelo compartimentado do sistema respiratório usado nesta pesquisa, para 
estimar a distribuição e retenção de material, é aquele apresentado na ICRP (ICRP 
1980a), que é baseado na publicação do "Task Group on Lung Dynamics" (Morrow et al. 
1966). Este modelo considera o tamanho das partículas e também define três classes de 
retenção que refletem a forma química do aerosol, independente das suas propriedades 
radioativas. 

0 sistema respiratório é dividido em três compartimentos (ou regiões) como 
descrito anteriormente. A deposição varia com as propriedades aerodinâmicas da 
distribuição de aerosóis, como mostra a Figura 2.4. 

Figura 2.4. Probabilidades de deposição de partículas fornecidas pela ICRP. 
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Os materiais radioativos são classificados como D (dias), S (semanas) e A (anos) 
para referenciar as suas meias-vidas de retenção na região pulmonar. A classe D aplica-se 
para meias-vidas menores do que 10 dias, a classe S para aqueles com meias-vidas de 
10 até 100 dias e a classe A para compostos com meias-vidas maiores do que 100 dias. 
Como mostra a Figura 2.5, as três regiões do sistema respiratório são divididas em dois 
ou quatro com parti mentos. Cada um destes compartimentos indica os processos 
diferentes de deslocamento e absorção associados com uma rota particular de remoção 
de partículas depositadas. 

C l a s s e 

D S A 

R e g i ã o C o m p . T 
d i a 

F T 
d i a 

F T 
d i a 

F 

N-F 
(D N f = 0 ,3 D) 

a 
b 

0 ,01 
0 ,01 

0,5 
0 ,5 

0,01 
0 , 4 0 

0,1 
0,9 

0 ,01 
0 , 4 0 

i 
0 ,01 
0 , 9 9 

T-B 

(D,.B = 0.0. J) 
c 
d 

0 ,01 
0 ,2 

0 , 9 5 
0 ,05 

0 ,01 
0 ,2 

0 ,5 
0,5 

0 ,01 
0 , 2 0 

0 ,01 ! 
0 , 9 9 : 

P e 0 ,5 0 ,8 5 0 0 ,15 5 0 0 0 , 0 5 
(D, = 0 .25) f - - 1,0 0 ,40 1,0 0 , 4 0 i 

g - - 5 0 0 ,40 5 0 0 0 , 4 0 
h 0 ,5 0 ,2 5 0 0 ,05 5 0 0 0 , 1 5 

L i 0 ,5 1,0 5 0 1,0 1 0 0 0 0 ,9 : 

i - - o © 0,1 

Figura 2.5. Modelo compartimentado do sistema respiratório e meias-vidas de liberação 
(T) e frações de entrada nos compartimentos (F) recomendados pela ICRP. 
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Os compartimentos a, c e e estão relacionados aos processos de absorção, 
enquanto que b, d, f e g representam os processos de transporte de partículas. 0 lento 
processo de remoção de aerosóis do compartimento pulmonar, via sistema linfático,é 
representado por h. Os materiais no compartimento i são transportados para o sangue, 
mas considera-se que aqueles que estão no compartimento j ficarão retidos 
indefinidamente. Devido às meias-vidas curtas dos descendentes do radônio, a fração de 
material que é transferida do compartimento h para o compartimento j é considerada 
desprezível. 0 compartimento j deve somente ser considerado apropriado para materiais 
da classe A. 

A ICRP (ICRP 1980a) descreve o processo de remoção de material inalado do 
sistema respiratório por um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem 
interligadas, como segue: 

dqa(t) 

dt 
dqb(t) 

dt 
dqc{t) 

dt 
dqd{t) 

dt 
dq.(t) 

d t W F J e " > * E W "RHeVI (2.1) 

dqjf) 

dt 
dqg(t) 

dt 
dqh(t) 

dt 

dt 

dqfi) 

Í(t)DN_pfb - W ) - *-Rqb(f) 

m dt_b/c - KM) - t-RiM 

Í(t) DT^Bfd + Xfqjt) 

m D P / e - W ) -

Kt) DPff - Xfqj(t) - XRqj(t) 

m D P / g - w > - *R<Ig(t) 

Í(t) DPfh -

XRqi(t) 
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onde: 
q a , q b , etc. são as atividades nos compartimentos a, b, e tc , de um radionuclídeo 
inalado, num tempo t; 
i(t) é a taxa de inalação de atividade do radionuclídeo; 
Xa - À.J são as taxas de remoções biológicas nos compartimentos a até i; 
XR é a constante de decaimento radioativo do radionuclídeo: 
fa - fj são as frações de material que entram nas várias regiões do sistema 
respiratório, que estão associadas com os vários compartimentos contidos no 
sistema. 

Este modelo matemático considera a atividade do radionuclídeo inalado em um dos 
compartimentos, em um certo tempo, a taxa de inalação, a taxa de remoção biológica, a 
constante de decaimento radioativo do radionuclídeo e a fração de material, que está 
entrando nas várias regiões do sistema respiratório. 

Como apresentado na Figura 2.5, para aerosol classe D, onde são classificados os 
descendentes do radônio, uma meia-vida biológica de 0,01 dia é assumida como o valor 
do parâmetro de transferência de material das regiões naso-faríngea e tráqueo-brônquica 
para o sangue. 0 valor do parâmetro de transferência proposto para a região pulmonar é 
de 0,5 dia. Todavia, considera-se que todos os descendentes do radônio, que deixam a 
traquéia em virtude do movimento ciliar, serão engolidos e transferidos para o estômago. 

A transferência de atividade da região tráqueo-brônquica para a região 
gastrintestinal (G) pode ser descrita por: 

(2.2) 
G(t) = \qb{t) + Xdqd(t) 

0 tempo total de trânsito, através da região tráqueo-brônquica, é 0,25 dia, 0,5 dia 
e 2 dias, respectivamente, para classes de transferência rápida, moderada e lenta (ICRP 
1980a). Como o tempo de transferência de descendentes do radônio da região naso-
faríngea para o estômago é de 0,4 dia, esta transferência não tem grande importância 
para a atividade final transferida para o estômago. 

A atividade transferida, devida aos descendentes do radônio para os fluidos do 
corpo (FC), resultante da difusão de átomos livres ou dissolvidos, através das três regiões 
do sistema respiratório pode ser calculada pela equação: 
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FC(t) = Xaqa(t) + Xcqc(t) + Xeqe{t) + 
(2.3) 

A principal transferência para os fluidos do corpo resulta da atividade vinda da 
região pulmonar, uma vez que, nesta região, a probabilidade de deposição é maior, como 
mostrado anteriormente na Figura 2.4. 

2.3.2 - Deposição de Material no Sistema Respiratório 

Deposição é um processo que determina a fração de partículas inspiradas que é 
aprisionada ou deixa de sair com o ar expirado do sistema respiratório. Como mencionado 
anteriormente, a probabilidade de deposição dos particulados radioativos depende de 
vários parâmetros fisiológicos e mecânicos que atuam nas partículas inaladas, movendo-
as em direção às superfícies do sistema respiratório. A deposição é um fenômeno tão 
importante para qualquer material inalado, que muitos estudos foram feitos e continuam 
sendo feitos neste campo e alguns resultados foram resumidos em várias publicações 
(Schlesinger et al. 1977, Stahlholfen et al. 1983, Cohen et al. 1988). A maioria dos 
estudos realizados utilizaram aerosóis de diâmetros aerodinâmicos relativamente grandes 
(0,5 um até 10 um); além desta faixa de tamanho de aerosol existem poucos dados 
disponíveis. Para os descendentes do radônio inalados, as mais importantes faixas de 
tamanho de partículas são de 0,5 nm até 5 nm para os descendentes livres (não ligados) 
e 0,05 um até 0,5 um para os descendentes de radônio ligados às partículas existentes 
nos ambientes das minas e das residências. 

0 comportamento de uma partícula no sistema respiratório é basicamente 
determinado pelo seu tamanho e a sua densidade. As partículas de diferentes formas e 
densidades podem ser comparadas pelos seus diâmetros aerodinâmicos médios (DAM). 
Este é definido como o diâmetro de uma esfera de densidade uniforme (1 g/cm 3) que tem 
uma velocidade de sedimentação gravitacional igual à daquela da partícula em questão. 
0 diâmetro aerodinâmico é proporcional ao produto do diâmetro geométrico e da raiz 
quadrada da densidade da partícula. 

Não existe uma relação entre os descendentes do radônio e o tamanho da partícula 
a qual eles se ligam, e eles tendem a ser menores do que a maioria dos aerosóis que 
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afetam a saúde. A contribuição de cada mecanismo para a probabilidade de deposição de 
uma partícula específica depende das características físicas da partícula, do padrão de 
respiração do indivíduo e da geometria do sistema respiratório. 

A difusão browniana é o movimento randômico causado pelas colisões das 
partículas com as moléculas do gás no qual elas estão contidas. Este efeito é muito 
significante para as partículas com diâmetros menores do que 1 um, isto é, para 
partículas que têm um diâmetro que se aproxima do livre caminho médio das moléculas 
do gás. A difusão é provavelmente o mecanismo de deposição dominante para os 
descendentes do radônio, haja vista que a maioria da atividade alfa está contida nestas 
partículas pequenas. Enquanto, as forças inerciais e a sedimentação gravitacional são 
mecanismos de deposição que dependem da densidade da partícula, a difusão browniana 
é afetada somente pela forma da partícula (Heyder e Scheuch 1983). Uma vez que, a 
difusão é um fenômeno termodinâmico, o tamanho destas partículas é melhor expresso 
em termos de diâmetro termodinâmico, DT. Este é definido como o diâmetro de uma 
esfera fictícia, que tem um deslocamento de difusão igual ao daquele de uma partícula 
não esférica. A difusão é mais importante nas ramificações de ordem alta e nos alvéolos, 
onde as dimensões são menores. Todavia, experiências feitas com simuladores, indicaram 
que a difusão também é um importante mecanismo de deposição nas passagens de ar 
superiores do sistema respiratório. 

A sedimentação gravitacional é o mais importante mecanismo de deposição para 
as partículas maiores do que 0,2 um e que estão dentro dos bronquíolos e dos alvéolos. 
Nestes sítios do sistema respiratório, as taxas de fluxo de ar são menores e os tempos 
de residências maiores A probabilidade de uma partícula ser depositada por 
sedimentação gravitacior al independe do fluxo de partículas, mas aumenta com o 
diâmetro, a densidade e o tempo de residência da partícula (Heyder et al. 1986). 

Para as partículas que têm um diâmetro aerodinâmico maior do que 2 um, a 
impactação inercial é geraímente um importante mecanismo de deposição. A inércia é uma 
força que age sobre as partículas, fazendo com que elas resistam às mudanças de 
direção e de velocidade. A força inercial está relacionada ao momentum. Assim, a inércia 
é muito importante para partículas grandes presentes na região tráqueo-brônquica, onde 
o fluxo de ar tem uma velocidade linear alta e sofre grandes mudanças de direção. Este 
mecanismo é provavelmente insignificante para a maioria dos descendentes do radônio 
presentes nos ambientes das residências. 
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Evidentemente existem outros mecanismos que podem afetar a deposição, tais 
como interceptação, forças elétricas, magnéticas e térmicas, mas que geralmente não são 
significantes para os descendentes do radônio. A interceptação pode agir em algumas 
partículas que se movem em estruturas de ar muito pequenas. Algumas partículas podem 
atingir um ponto no sistema respiratório, onde a distância do centro para a superfície é 
menor do que o raio da partícula. Desta forma, este fenômeno está relacionado às 
partículas maiores e provavelmente não afeta os descendentes do radônio, a menos que 
estes estejam ligados a estas partículas maiores. Como os aerosóis ambientais são 
aerotransportados por várias horas, eles tendem a ser eletricamente nulos. Assim, as 
forças elétricas podem ser consideradas desprezíveis como agentes de deposição de 
descendentes do radônio presentes nos ambientes; portanto, a difusão browniana e a 
sedimentação predominam como agentes de deposição de partículas contendo 
descendentes do radônio. 

Embora, a modelagem dosimétrica tenha enfatizado no passado os duetos de ar, 
é sabido, atualmente, que os modelos e os dados de deposição para cada uma das 
regiões do sistema respiratório são extremamente necessá-ios. A ICRP (ICRP 1980a) 
sumariou várias publicações e apresentou as probabilidades de deposição de particulados 
radioativos nas três regiões do sistema respiratório humano, para respiração via nariz, que 
são utilizados em muitos cálculos ( Figura 2.4). Nesta figura, a deposição total alcança 
um valor mínimo para partículas em torno de 0,8 um, mas a deposição total é 
praticamente 100% para partículas grandes e muito pequenas. As partículas muito 
grandes não seguem as mudanças de direção, que ocorrem no fluxo de ar nos brônquios, 
e impactam nas paredes dos brônquios superiores. Por outro lado, as partículas muito 
pequenas mostram considerável movimento lateral no fluxo, devido ao movimento 
browniano. Considerações sobre respiração através da boca devem ser feitas para as 
partículas maiores, não para partículas radioativas pequenas como descendentes do 
radônio em residências, porque as probabilidades de deposição não são muito afetadas 
(Heyder et al. 1986). 

Até alguns anos atrás, a deposição de aerosóis nos duetos nasais recebia pouca 
atenção dos investigadores, em virtude, principalmente, da falta de dados experimentais, 
particularmente para aquelas partículas de tamanhos ultrafinos (DAM < 0,1 um). 
Recentemente, estudos experimentais (Yamada et al. 1988, Cheng et al. 1990) 
comprovaram que a deposição destes aerosóis na região naso-faríngea é muito maior do 
que o assumido previamente, reduzindo, assim, a deposição na região tráqueo-brônquica. 
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O conhecimento da probabilidade de deposição de descendentes de radônio na 
região tráqueo-brônquica é muito importante, porque foi observado que o câncer, em 
trabalhadores de minas de urânio, aparecia principalmente nos brônquios lobar e 
segmentai. Assim, o modelo de deposição para esta região deve estimar a deposição em 
cada geração. A probabilidade de deposição de partículas de tamanhos ultrafinos pode ser 
descrita, com precisão razoável, por fórmulas teóricas de difusão de partículas em um 
fluxo laminar, através de um tubo cilíndrico (Gormley e Kennedy 1949). Em um estudo 
experimental (Martin e Jacobi 1972), no qual foi utilizado uma réplica de uma árvore 
brônquica, foi demonstrado que a probabilidade de deposição estimada pelas equações 
de Gormley-Kennedy concordavam, razoavelmente, com as probabilidades de deposição 
obtidas experimentalmente. Todavia, devido à influência da turbulência, os valores 
experimentais eram maiores nas seis primeiras gerações. Em função desta observação, 
estes autores sugeriram que as probabilidades de deposição nestas gerações, calculadas 
pelas equações de Gormley-Kennedy, fossem multiplicadas pelos fatores apresentados 
na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4. Fatores de conversão para corrigir a difusão convectiva nos brônquios 
superiores. 

Geração Localização Fator de 
correção 

0 Traquéia 6,8 
1 Brônquio principal 5,2 
2 Brônquio secundário 4,8 
3 Brônquio secundário 4,2 
4 Brônquio terciário 1,8 
5 Brônquio terciário 1,5 

Todas as outras 1,0 
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A probabilidade de deposição dos descendentes do radônio livres na região 
pulmonar é considerada desprezível. Todavia, para as partículas com tamanhos 
característicos de ambientes residenciais, a deposição na região pulmonar é significativa 
e deve ser estimada. Como é normalmente considerado que a deposição nesta região é 
razoavelmente homogênea, não é necessário estimar a deposição em diferentes partes 
da região pulmonar. 

2.3.3 - Retenção de Partículas no Sistema Respiratório 

0 dano à saúde causado pela energia alfa produzida pelos descendentes do 
radônio, depende, não somente da quantidade de partículas depositadas, mas, 
principalmente, da quantidade de partículas retidas no sistema respiratório. A diferença 
entre deposição e retenção deve sempre ser lembrada. Deposição é o processo inicial de 
união das partículas inaladas à superfície do sistema respiratório e retenção é a fração 
da quantidade de partículas depositadas que ficam presentes no sistema respiratório por 
um período. A retenção, e não a deposição, é influenciada pelo deslocamento e remoção 
das partículas. A quantidade de partículas retidas dentro de uma região específica do 
sistema respiratório, por um determinado período, é um fator muito importante na 
determinação da dose. 

A retenção de átomos de descendentes do radônio ligados aos aerosóis 
depositados no sistema respiratório é determinado pelos seguintes processos (Jacobi e 
Eisfeld 1980): 
- decaimento radioativo: 
- deslocamento devido aos processos de transporte convectivos dentro do sistema 
respiratório, por exemplo transporte ciliar na região tráqueo-brônquica; 
- liberação de suas partículas carregadas ou por dessorção ou por dissolução, se a 
partícula carregada dissolve rapidamente na camada líquida da membrana do epitélio; 
- transferência do sistema respiratório para o sangue por difusão através da membrana 
do epitélio. 

A transferência de átomos ligados aos aerosóis para o sangue pode ser 
considerada como um processo de duas etapas. Antes do processo de difusão acontecer, 
os átomos são deslocados no sistema respiratório por processos que dependem do 
compartimento que eles estão. Na região naso-faríngea o transporte convectivo é por 
engolimento, enquanto que na região tráqueo-brônquica é por transporte muco-ciliar. No 
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caso de descendentes de radônio, o processo convectivo na região pulmonar pode ser 
considerado desprezível, devido às meias-vidas curtas dos radionuclídeos. 

Baseado no modelo de sistema respiratório da ICRP, Jacobi (Jacobi 1972) estimou 
as razões de energia alfa absorvidas nas três regiões, levando em consideração a energia 
potencial alfa inalada. A rápida transferência da região tráqueo-brônquica de aerosóis 
classe D, com uma meia-vida de transferência de 0.01 dia, a qual é comparável as meias-
vidas radioativas do 2 1 4 Pb e do 2 1 4 Bi , foi considerada, para mostrar que a fração da 
atividade retida nesta região, transferida para o sangue, é significativa. Coeficientes de 
energias alfa absorvidas foram estimados para os descendentes de radônio nas três 
regiões do sistema respiratório, utilizando-se dados da monografia acima mencionada, e 
são apresentados na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5. Coeficientes de retenção das atividades depositadas nas três regiões do 
sistema respiratório. 

Radionuclídeo Região Radionuclídeo 

N-F T-B P 
2 1 8 Po (RaA) 0,43 0,44 0,96 
2 1 4 Bi (RaB) 0,15 0,17 0,94 

2 1 4 Po (RaC) 0,42 0,45 0,97 

2.3.4 - Modelos Dosimétricos 

0 tipo predominante de câncer de pulmão, observado em mineiros expostos às 
altas concentrações de produtos de decaimento do radônio, eram pequenas células 
carcerosas não diferenciadas que começavam nos brônquios. As células de risco para 
câncer de pulmão estão localizadas na camada de célula basal do epitéiio brônquico. 
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Portanto, a camada de célula basal no epitélio pode ser considerada como o tecido alvo, 
para os descendentes de radônio retidos na região tráqueo-brônquica do sistema 
respiratório (ICRP 1980a). Considerando-se o curto alcance das partículas alfas no tecido, 
como pode ser visto na Tabela 2.6, a dose absorvida pelas células do epitélio depende, 
criticamente, da espessura do epitélio e da localização das células alvos dentro deste. 
Para a região pulmonar, as células epiteliais e as células Clara são consideradas as 
principais células de risco (ICRP 1980b). A dose média para esta região pode ser 
considerada uma medida adequada da dose esperada para estas células alvos, tendo em 
vista que os descendentes de radônio são depositados de maneira relativamente uniforme 
nesta região. 

Tabela 2.6. Alcance das partículas alfa emitidas pelo radônio e seus descendentes. 

Radionuclídeo Energia Alcance 
(MeV) (pm) 

2 2 2 Rn (radônio) 5,49 41 
2 1 8 Po (RaA) 6,00 48 
2 1 4 Po (RaC) 7,69 71 

Como anteriormente mencionado, devido às meias-vidas curtas dos descendentes 
do radônio, o deslocamento destes radionuclídeos nos nodos linfáticos pode ser 
desprezada. Os produtos de decaimento do radônio, que são eliminados do sistema 
respiratório, são retidos principalmente nos ossos, fígado, rins e baço. A Tabela 2.7 
apresenta os fatores de acumulação dos descendentes do radônio para estes órgãos 
(ICRP 1980b). Os produtos de decaimento do radônio que são engolidos e que passam 
pelo sistema gastrintestinal são distribuídos no conteúdo desta região. 
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Tabela 2.7. Fatores de incorporação do polônio (Po), chumbo (Pb) e bismuto (Bi), nos 
tecidos. 

Tecido Po Pb Bi 

Osso 0,00 0,55 0,00 
Fígado 0,10 0,25 0,05 
Rins 0,10 0,02 0,40 
Baço 0,10 0,02 0,01 
Tecido mole 0,70 0,17 0,54 

A dose média para as células da região pulmonar pode ser calculada, diretamente, 
considerando que as partículas são depositadas de maneira relativamente uniforme nesta 
região (James 1988). Se n é o número de decaimentos de descendentes de radônio nesta 
região, E a é a energia potencial da partícula e m p é a massa da região pulmonar; a dose 
absorvida média, para a região, pode ser calculada por: 

— n E 
Dp = ü (2.4) 

0 número de decaimentos de cada radionucídeo pode ser calculado, considerando 
o número de átomos de cada descendente de radônio inalado, a fração de átomos 
depositados na região pulmonar e a remoção destes para o sangue. 

A estimativa da dose absorvida na região tráqueo-brônquica é mais complicada. 
Vários níveis de sofisticação podem ser aplicados, considerando diferentes parâmetros, 
tais como: número de decaimento nas diferentes gerações, movimento ciliar, diferentes 
profundidades das células de risco, fator de equilíbrio dos descendentes do radônio, 
fração de átomos livres e assim por diante. 0 desenvolvimento do cálculo de dose foi 
sumariado pela NCRP que listou 48 publicações até 1981 (NCRP 1984b). Neste sumário, 
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também, é apresentado as evoluções no modo de pensar e consequentemente o aumento 
de sofisticações nos modelos, bem como nos fatores de conversão de " working level 
month" (WLM) para dose e nos limites derivados para o radônio e para os seus 
descendentes. 

A geometria dos duetos de ar nos brônquios e nos bronquíolos pode ser 
representada como sendo aproximadamente um tubo cilíndrico, como apresentado no 
Figura 2.6 (NRC 1991). Neste modelo, a superfície interior do tubo é revestida com uma 
fina camada de fluido que representa o muco. Esta camada mucosa interior é separada 
de epitélio por uma banda de cabelos, parecidos com cílios, que é responsável pela 
limpeza do muco na direção da traquéia.Os cílios estão banhados em um fluido aquoso, 
que forma uma segunda camada fina de material blindante. Ambas as camadas de fluidos 
exercem um efeito protetor, absorvendo parte da energia alfa liberada pelos descendentes 
do radônio. Este modelo geométrico de parede dos duetos de ar do sistema respiratório 
pode ser usado para estimar a dose de radiação em qualquer ponto do epitélio, onde 
encontram-se as células de risco e, particularmente, as doses das partículas alfa 
recebidas pelo DNA nuclear das células sensitivas, onde quer que estas estejam. 

Figura 2.6. Representação esquemática dos duetos de ar nos brônquios e bronquíolos. 
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2.3.4.1 - Cálculo de Dose Considerando a Concentração de Rn no Ar 

Os modelos dosimétricos utilizados para estimar a dose para os membros da 
população, considerando a concentração de radônio no ar, são aqueles descritos na 
NCRP (NCRP 1984b) e na ICRP (ICRP 1987a). Algumas equações foram modificadas 
para melhorar a estimativa de dose, em função de parâmetros mais realistas. 

Considerando que o tamanho das partículas ambientais pode ser representado por 
partículas com diâmetro aerodinâmico médio de 0,125 um (Steinhausher et al. 1980), as 
probabilidades de deposição para a região tráqueo-brônquica foram estimadas através 
das equações de Gormley-Kennedy. Para as probabilidades nas gerações superiores, 
foram aplicados os fatores de correção mostrados, na Tabela 2.4. O modelo da NCRP 
permite estimar a atividade alfa para o estado estacionário, combinando as 
probabilidades de deposição nos duetos de ar da região tráqueo-brônquica com os 
parâmetros de respiração apresentados na Tabela 2.2 e os parâmetros morfométrícos 
para esta região mostrados na Tabela 2.3. A Tabela 2.8 apresenta atividade alfa para 
o estado estacionário na geração 4 da região tráqueo-brônquica do homem, mulher e 
criança (10 anos de idade), considerando uma concentração de 1.000 pCi/m 3 (37 Bq/m 3), 
para cada um dos descendentes de radônio inalados. 

Tabela 2.8. Atividade alfa (pCi/cm 2) na ramificação 4 do modelo de Weibel para uma 
concentração atmosférica de 1.000 pCi/m 3 de cada descendente de radônio. 

Radionuclídeo Inalado 
2 1 8 Po* 2 1 8 p 0 214 Bi 2 1 4 Bi 

RaA RaC RaA RaC RaA RaC RaA RaC 

Homem 
A.L. 0 , 0 5 6 0 0,0.500 0 , 0 0 1 3 0 , 0 0 1 1 - 0 . 0 0 9 6 - 0 ,0082 
Rep. 0 , 0 2 0 0 0 , 0 0 8 6 0 ,0010 0 . 0 0 0 8 - 0 . 0 0 7 3 - 0 .0063 

Mulher 
A.L 0 . 0 4 9 0 0 , 0 2 4 0 0 ,0013 0 , 0 0 1 1 - 0 , 0 0 1 0 - 0 .0083 
Rep. 0 , 0 6 0 0 0 ,0020 0 , 0 0 0 8 0 ,0007 - 0 , 0 0 6 1 - 0 ,0053 

Criança 
A.L. 0 , 1 6 0 0 0 ,0380 0 , 0 0 3 1 0 , 0 0 1 8 - 0 , 0 1 6 0 - 0 ,0170 
Rep. 0 , 0 4 3 0 O.OiOO 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 1 1 - 0 , 0 1 0 0 - 0 .0110 

Po* - fração de / l 8 Po não ligada às partículas 
A.L. - atividade leve 
Rep. - repouso 
Criança - 10 anos 
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A probabilidade de deposição, por unidade de área na geração 4, é a mais alta 
de todas, por isso esta ramificação é usada no modelo da NCRP para estimar a dose. 
Como pode ser observado na Tabela 2.8, os valores para crianças são maiores do que 
para adultos. Este fato pode ser justificado, porque a área dos duetos, na região tráqueo-
brônquica da criança, é menor do que a dos adultos; assim, para uma atividade 
depositada igual, a dose será maior. Também, deve ser enfatizado que, embora a 
inalação de descendentes de radônio seja maior durante a realização de atividades 
físicas do que durante o repouso, as probabilidades de deposição de átomos agregados 
a partículas durante o primeiro período são reduzidas em razão das altas taxas de fluxo 
de ar. Assim, esta compensação tende a manter a atividade alfa para o estado 
estacionário quase uniforme. A deposição de partículas é bastante sensível à taxa de 
fluxo de ar. A deposição de partículas não ligadas nas quatro primeiras gerações é 
bastante significativa, para as taxas de fluxo de ar durante o repouso, afetando, 
sobremaneira, a deposição na geração 4. Isto causa uma menor atividade alfa para o 
estado estacionário durante o repouso, do que durante atividades leves. 

Considerando que o tempo de trânsito do muco depende somente da produção 
de muco por unidade de área, de tempo e da espessura do muco, e não da dimensão 
de cada dueto de ar, é usual assumir que os tempos de trânsito do muco são idênticos 
para homem, mulher e criança (NCRP 1984b). Os fatores de conversão para dose foram 
estimados como sendo 8,8 rad/ano por pCi/m 2 para 2 1 8 Pc e 16 rad/ano por pCi/m 2, 
considerando o crescimento e o decaimento dos descendentes do radônio e que as 
células alvo estão a uma profundidade de 22 um abaixo da superfície do epitélio 
brônquico (Harley e Pasternack 1982). 

Combinando estes fatores de conversão para dose com os valores de atividade 
alfa para estado estacionário, mostrados na Tabela 2.8, a dose alfa anual (mrad/ano), 
devido aos descendentes de radônio inalados, pode ser estimada para homem, mulher 
e criança pelas seguintes expressões, 
Durante atividade leve: 

Para homem 
(2.5) 
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Para mulher = 0,82 pCi RaA 

\ 

+ QíQ3ÍPCiRaB\ 

0,16 i RaC ^ + q ^(pd RaC 

Para criança = 2,30 í̂ 1' fi*1') + 0,05 f̂* 

0,40 f * C l ' ^ ) + 0,28 í ^ ' R a C 

m m 

o repouso: 

Para homem = 0,32 ' pCTRaA^ 
3 

+ 0,022 f ^ L M 
\ /n 3 

0 , 1 2 ^ C f M B ) + 0 , 1 0 0 ^ a / t e C 

Para /nu/Aer = 0,29 
1 pCi RaAA 

3 
+ QW9(PCiRaB" 

QAQípCiRaC\ + QfOQ0(pCi RaC" 
\ m 

m3 ) ' [ m 3 

Para criança = 0 , 5 4 ^ ^ ' 1 + 0 , 0 4 0 Í ^ L ^ á ] 
{ m3 ) { m3 j 

Q^7ípCiRaB^Q^QQípCiRaC 

\ m" 

49 



Os dados para radônio e seus descendentes no ambiente residencial são ainda 
escassos. Neste estudo foi assumido que a fração de 2 1 8 Po (RaA) não ligada a aerosol 
é 0,07 (George e Breslin 1980) e que a razão de equilíbrio de descendentes de radônio 
é 1,0/0,9/0,6/0,4 (Steinhausher et al. 1980). As equações 2.5 - 2.10 podem ser escritas 
em termos de concentração de radônio no ar como segue: 

D, (mradlano) - o W * * R n ~ 2 2 2 ) • O . I S Í ^ R " ~ 2 2 2 

\ m 3 ) { m3 

DM (mradlano) - o W * * * " ; 2 2 2 j • 0 . 1 3 ^ C Í * " ; 2 2 2 

D c ( » « * » „ ) • 0,61 í * ' to-222) . 0 , 2 5 ^ " R " ' 2 2 2 l 
{ m3 J \ mz ) 

pCi / t o  222\ 

rn3 

) 

pCi Rn-•222\ 

mz ) 

pCi Rn--222\ 

m3 ) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

onde D H, D M e D c são, respectivamente, as doses absorvidas para homem, mulher e 
criança. 

Nas equações 2.11 - 2.13, o primeiro termo representa a dose adquirida durante 
atividade leve e o segundo termo durante o repouso. Embora, os fatores de dose para 
criança sejam substancialmente maiores do que para os adultos, alguns estudos (NCRP 
1984b; NRC 1990) mostraram que o câncer de pulmão é, também, função da idade e 
que antes dos 40 anos é raro. Assim, os fatores de doses altas para as crianças podem 
não ser muito significantes. 

O modelo da ICRP (ICRP 1981) para estimar a dose para o pulmão, devido à 
inalação de descendentes de radônio, é baseado em duas abordagens; uma 
epidemiológica e outra dosimétrica. A consideração dosimétrica usa basicamente dois 
outros modelos (Jacobi e Eisfeld 1980; James et al. 1980). A partir deste modelo, a ICRP 
definiu os limites de inalação de descendentes de radônio para trabalhadores. Ainda em 
1981, a ICRP estabeleceu um grupo de trabalho para analisar o possível risco de câncer 
de pulmão, associado com a exposição da população em razão da inalação de 
descendentes de radônio. Baseado na publicação de 1981 e considerando a análise de 
sensibilidade de diversos parâmetros realizada pela NCRP (NCRP 1984a), e em um 
sumário dos últimos desenvolvimentos nos modelos dosimétricos (James 1984), a ICRP 
(ICRP 1987) sugeriu coeficientes médios de conversão para dose devido à inalação de 
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descendentes de radônio existentes em ambientes confinados. Estes coeficientes foram 
definidos para adultos, para os quais foi assumido que a taxa de respiração é de 0,75 
m 3 por hora, em concordância com o valor usado por outra publicação (UNSCEAR 1982), 
e uma exposição de 1 Bq.h/m 3, como segue: 
- fator de conversão para a região brônquica: 1,5 x 10"4 mSv 
- fator de conversão para a região pulmonar: 2,0 x 10' 5 mSv 

A dose efetiva pode ser calculada utilizando-se um fator de conversão igual a 1,0 
x 10' 5 mSv por Bq h/m3. Este fator foi estimado através da soma dos produtos dos 
fatores de conversão para cada região por 0,06. Este fator de peso para o risco pode ser 
aplicado ao epitélio brônquico e ao tecido pulmonar para estimar a dose efetiva, 
conforme recomendado pela ICRP (ICRP 1981). A dose para os outros tecidos, devido 
à inalação de descendentes de meias-vidas curtas do radônio, pode ser considerada 
desprezível. 

2.3 .4 .2 - Estimativa de Dose Considerando a Carga Corporal de 2 1 0 P b 

Considerando que todos os radionuclídeos retidos dentro do sistema respiratório 
decaem in sito, a carga corporal de 2 1 0 Pb pode ser usada para estimar a dose alfa para 
o pulmão. Esta suposição é baseada no modelo de remoção de partículas do sistema 
respiratório, anteriormente mencionado e mostrado na Figura 2.5 e na meia-vida de 
aproximadamente 10 horas que foi observada (NRC 1991) para a absorção de íons de 
2 1 0 Pb, liberados pelo pulmão para o sangue. 

Quase todas as partículas depositadas na região pulmonar decaem in sito, haja 
vista que as meias-vidas de remoção de partículas dos compartimentos e e h são de 0,5 
dia. Em outras palavras, as meias-vidas de remoção nestes compartimentos são muito 
longas comparadas com as meias-vidas radioativas dos descendentes de radônio. Uma 
significativa fração das partículas depositadas na região tráqueo-brônquica não ficam 
retidas, pois 0,95 das partículas são removidas do compartimento com uma meia-vida de 
0,01 dia. A fração de partículas que vai para a região gastrintestinal por engolição e que 
pode ser tranferida para o sangue não será considerada, pois já foi demonstrado (Jacobi 
e Eisfeld 1980) que esta fração é muito pequena e pode ser desprezada. 

Combinando as probabilidades de deposição de partículas e as frações de remoção 
de partículas dos compartimentos, a fração de descendentes de radônio que vai para os 
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fluidos do corpo (sangue) pode ser descrita por: 

FfC = DN-ffa + Dt-b/C + Dpfe + ^Pfh 

(2.14) 

onde: 
FFC é a fração de partículas que alcança o sangue; 

DN-F' D t . b e D P são as probabilidades de deposição de partículas, respectivamente, 
nas regiões naso-faríngea, tráqueo-brônquica e pulmonar; 
fa, fc, fe e fh são os fatores de liberação de partículas, da classe D, das regiões do 
sistema respiratório. 

A fração final de 2 1 0 Pb, que é depositado nos ossos, F0, pode ser derivada da 
combinação da fração que entra no sangue e do fator de incorporação nos ossos 
apresentado na Tabela 2.7, e pode ser expressa por: 

F0 é a fração de Pb depositado nos ossos; 
f p b é o fator de incorporação de chumbo nos ossos. 

A atividade de 2 1 0 Pb no sistema respiratório pode ser determinada, usando-se a 
carga corporal de 2 1 0 Pb estimada por medições feitas in vivo, combinada com a equação 
2.15. A contribuição das outras fontes de 2 1 0 Pb, para o conteúdo corporal, deve ser levada 
em consideração para obter-se a atividade líquida de 2 1 0 Pb, devida unicamente aos 
descendentes de radônio inalados. Na Tabela 1.6 já foram apresentadas as contribuições 
de várias fontes de 2 1 0 Pb para o conteúdo corporal sob condições naturais (NCRP 1987). 

Como a carga corporal de 2 1 0 Pb é devida a uma incorporação contínua, a quantidade 
deste radionuclídeo que é depositada por dia nos ossos deve ser determinada. 0 acúmulo 
de 2 1 0 Pb no esqueleto, em função do tempo pode ser determinado por: 

(2.15) 

onde: 

(2.16) 
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onde: 
A(t) é a atividade total de 2 1 0 Pb depositada nos ossos: 
d é a atividade de chumbo depositada nos ossos por dia; 
Xef é a constante de decaimento efetivo; 
t é o tempo de exposição. 

A ICRP (ICRP 1980a) recomenda que, " do chumbo que é deslocado para o 
esqueleto, as frações de 0,6, 0,2 e 0,2 são retidas com as respectivas meias-vidas 
biológicas de 12, 180 e 10.000 dias". Assim, foram calculadas as respectivas constantes 
de decaimento efetivas 5,78 x 10" 2/dia, 3,94 x 10 3 / d ia e 1,54 x lO^/dia. A atividade 
depositada por dia pode ser então estimada por: 

d = A(t) 

06 0,2 0,2/ (2.17) 

"efl 

Combinando a deposição diária de 2 1 0 Pb no esqueleto e a fração F0 dada pela 
equação 2.15, a atividade depositada por dia no sistema respiratório pode ser 
determinada por: 

(2.18) 

onde AS R é a atividade de Pb transferida por dia do sistema respiratório para o 
esqueleto. 

Conhecendo esta atividade, o número de átomos de 2 1 0 Pb que é gerado no sistema 
respiratório pode ser estimado por: 

*SR = lnNpB
 ( 2 - 1 9 ) 

onde: 
XP h é a constante de decaimento do 2 1 0 Pb; 
N P b é o número de átomos de 2 1 0 Pb. 
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O número de átomos de cada descendente do radônio gerado por dia no 
sistema respiratório pode ser determinado considerando-se os dados apresentados na 
Tabela 2.9. 

Tabela 2.9. Características de decaimento e energias potenciais alfa dos descendentes 
do radônio. 

Radionuclídeo X Átomos Energia potencial 
(s-1) por Bq (MeV) 

por átomo por Bq 
2 1 8 Po (RaA) 3,79xl0" 3 264,1 13.68 3.612,5 
2 1 4 Pb (RaB) 4,31x1c 4 2.320,3 7,68 17.820,3 
2 1 4 Bi (RaC) 5,86x1c 4 1.705,6 7,68 13.099,2 

2 1 4 Po (RaC) 4 ,23x l0 3 2,37x1o - 4 7,68 l ,82x!0" 3 

2 1 0 Pb (RaD) 9 ,85x lC 1 0 l , 0 1 x l 0 9 

Similarmente, assumindo que o fator de equilíbrio entre o radônio e seus 
descendentes no ar é 1 ,0/0,9/0,6/0,4 (Steinhausher et al 1980), pode-se concluir que 
as frações dos descendentes do radônio depositadas no sistema respiratório são iguais 
a 0 ,1 , 0,6 e 0,3, para 2 1 8 Po (RaA), 2 1 4 Pb (RaB) e 2 1 4 Bi (RaC), respectivamente. Assim, o 
número de átomos de cada descendente do radônio pode ser determinado por: 

* RaB ' ° > Q N P B 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 
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onde N R a A , N R a B e N R a C são os respectivos números de átomos de Po, Pb e Bi, 
depositados por dia no sistema respiratório. 

O número de átomos de cada descendente do radônio, depositado por dia nas 
diferentes regiões do sistema respiratório, pode ser estimado utilizando-se as 
probabilidades de deposição de partículas. Primeiro, deve-se calcular o número de átomos 
de 2 1 8 Po não ligados (RaA*) depositados em cada uma das regiões do sistema 
respiratório. 0 número de átomos de RaA* pode ser calculado combinando-se as 
probabilidades de deposição em cada região, com os fatores de remoção e a fração de 
RaA* existente no ar fornecidos pela expressão: 

onde: 
FR a A. é a fração de átomos de RaA* que contribui para o número total de átomos 
de RaA depositados no sistema respiratório; 
d*N. F, d * T B e d* p são as probabilidades de deposição de RaA*, respectivamente, nas 
regiões naso-faríngea, tráqueo-brônquica e pulmonar; 
fR a A, é a fração de RaA* existente no ar; 
N R a A , é o número total de RaA* depositado por dia no sistema respiratório. 

Combinando as equações 2.23 e 2.24 pode-se determinar o número de átomos de 
RaA* depositado por dia em cada uma das regiões do sistema respiratório pelas 
equações: 

(2.23) 

F, (2.24) 
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(2.25) 

N* = d* N (2.26) 
i v r - B aT-B lyRaA' 

onde N* N . P , N*T.B e N*p são os números de átomos de RaA* depositados por dia, nas 
regiões naso-faríngea, tráqueo-brônquica e pulmonar, respectivamente. 

0 número de átomos ligados depositado por dia em cada uma das regiões pode 
ser determinado por: 

onde: 

"N-F = —P^WRM - J W ) + "ROB + "ROC] < 2 " 2 9 > 

M 

N =

 d í t f e + Ã ) r /w _ N \ + M + N ] (2.31) 

F M é a fração da mistura de RaA, RaB e RaC existente no ar que é depositada no 
sistema respiratório; 
NN.F, NT.B e N p são os números de átomos de RaA, RaB e RaC depositados nas 
regiões naso-faríngea, tráqueo-brônquica e pulmonar, respectivamente. 

Para estimar a atividade na região tráqueo-brônquica precisa-se primeiro determinar 
o número de átomos de cada descendente do radônio depositado em cada geração. Estes 
números podem ser conseguidos através da combinação do número de átomos 
depositados por dia na região tráqueo-brônquica com a percentagem da probabilidade de 
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+otal que é depositada em cada geração, como apresentado nas seguintes 

T-B 
(2.32) 

ou 

RaA NRaA-) + NRaB + NRac] T-B 
(2.33) 

onde: 
N g é o número total de átomos dos descendentes do radônio depositados na 
""^ação g da região tráqueo-brônquica; 

- _ .^ntagem da probabilidade total dos átomos não ligados do RaA 
depositarem-se na geração g da região tráqueo-brônquica. 

Assim, a atividade por dia, em cada geração da região tráqueo-brônquica pode ser 
expressa por: 

onde: 
Ag é a atividade por dia existente na geração g da região tráqueo-brônquica, devida 
aos descendentes do radônio; 
À.RI é a constante de decaimento radioativo do descendente do radônio i; 
C| é o coeficiente que relaciona o número de átomos de cada descendente do 
radônio depositados com o número de átomos retidos, dado pela Tabela 2.5. 

Como mencionado anteriormente, as partículas alfa têm um alcance curto no 
tecido( Tabela 2.5). Assim, a dose absorvida pelas células epiteliais depende muito da 
espessura do epitélio, que varia, consideravelmente, de geração para geração. A Tabela 
2.10 apresenta a distribuição normal de espessura de epitélio assumida nesta pesquisa 
(Harley e Pasternack 1982; James 1988). 

pntagem da probabilidade total dos átomos dos descendentes do 
arem-se na geração g da região tráqueo-brônquica; 

57 



Tabela 2 . 1 0 . Distribuição normal das espessuras do epitélio em função das ramificações 
do modelo de Weibel. 

Classificação dos duetos de ar 
(gerações aproximadas) 

Média 
(um) 

Desvio 
padrão 

Traquéia (0) 50 12 
Brônquio principal (1) 43 15 
F r ^ t i i j i c s iobares (2 - 3) 36 16 

mentais (4 - 6) 27 14 
ynentais (7 - 9) 22 9 

erminais (10 - 13) 18 8 
..^ios terminais (14 - 16) 15 5 

A distribuição espacial da dose alfa no epitélio brônquico, devida a presença dos 
descendentes do radônio no muco das superfícies tráqueo-brônquicas, foi calculada 
(Harley e Pasternack 1972), usando dados de medições experimentais da atenuação da 
partícula alfa, e a dose alfa média resultante é mostrada na Figura 2.7. 

Figura 2 . 7 . Distribuição da taxa de dose no epitélio dos brônquios, por unidade de área, 
em função da atividade retida na camada mucosa. 
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a p r e s e n i d u o o 

1 dose alfa média e a dose equivalente média para as células epiteliais, 
=>a com atividade, foram calculadas combinando-se os dados 

1a 2.10 e na Figura 2.7. Os resultados estão na Tabela 2 .11 . 

Tabela 2 . 1 1 . Taxa de dose absorvida e taxa de dose equivalente para as células epiteliais 
dos diferentes duetos de ar por atividade depositada na camada mucosa. 

Classificação dos duetos 
(gerações aproximadas) 

2 1 8 Po (RaA) 
(mGy/h)/(Bq/m 2) 

2 1 4 Po (RaC) 
(mGy/h)/(Bq/m 2) 

Classificação dos duetos 
(gerações aproximadas) 

D H D H 

Traquéia (0) 0,00 0,00 0.14 2 ,80 
" - " t i u í o principal (1) 0,02 0,40 0,17 3,40 

-bares (2 - 3) 0,06 1,20 0,25 5,00 
- ta is (4 - 6) 0,18 3,60 0.38 7,60 

- ' 7 - 9 ) 0 ,26 5,20 0,45 9,00 
3) 0 ,34 6,80 0,50 10 ,00 

•6) 0,40 8,00 0 ,60 12 ,00 

Finalmente, a dose absorvida para cada geração pode ser estimada, utilizando-se 
a atividade estimada pela equação 2.34, a Tabela 2.11 e o tempo de exposição. A dose 
absorvida média e a dose equivalente média para a região tráqueo-brônquica podem ser 
determinadas por: 

D T-B 

1 " 
( 2 . 3 5 ) 

H T-B 

1 

n g=0 

( 2 . 3 6 ) 
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onde: 
D- d ^t,;- média para a região tráqueo-brônquica: 
Dg é a u u , "a a geração g da região tráqueo-brônquica: 
H T B é a dose equivalente média para a região tráqueo-brônquica: 
H g é dose equivalente para a geração g da região tráqueo-brônquica; 
n é o número de gerações envolvidos na estimativa. 

As doses absorvida e equivalente integrais para o tempo total que os indivíduos 
foram expostos, podem ser estimadas por: 

DT-B = { Dr-B(t) dt (2-37) 
o 

HT-B = / HUt) dt ( 2 - 3 8 > 
o 

onde: 
DT.B é a dose total absorvida para a região tráqueo-brônquica devida ao tempo de 
exposição total; 
HT.B é a dose equivalente total para a região tráqueo-brônquica devida ao tempo de 
exposição total; 
t é o tempo de exposição total. 

2.3.5 - Dose Efetiva 

A dose efetiva (ICRP 1991), anteriormente, chamada de dose equivalente efetiva 
(ICRP 1977b), pode ser estimada usando-se os fatores de peso, tendo em vista o risco 
à saúde recomendado pela ICRP e apresentados na Tabela 1.3. Entretanto, no caso de 
doses devidas à inalação de descendentes de radônio, a ICRP (ICRP 1981) definiu dois 
conceitos para avaliar a dose efetiva para o sistema respiratório, dose média para o 
pulmão (mean lung dose - MLD) e a dose regional para o pulmão (regional lung dose -
RLD). 
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- Dose média par * «J 

respiratório todo (as 
MP) - para estimar a DMP deve-se considerar o sistema 

-'aríngea + tráqueo-brônquica + pulmonar + linfática) 
como um órgão composto, isto significa que o fator de peso, recomendado para o pulmão 
(coT = 0.12) deve ser aplicado a dose equivalente média estimada para o sistema 
respiratório todo para avaliar a dose efetiva (E), 

onde H S R é a dose equivalente média para o sistema respiratório todo (N-F + T-B + P + L). 
A ICRP considera que este conceito é razoável quando a dose para a região pulmonar é 
maior do que a dose nas outras regiões. 
- Dose regional para o pulmão (DRP) - este conceito é considerado uma alternativa para 
a estimativa da dose efetiva, devida à inalação de descendentes do radônio, porque na 
maioria das estimativas, a dose para o epitélio brônquico é maior do que a dose média 
para a região pulmonar ou para o pulmão todo. Neste conceito, considera-se que as 
células de risco no epitélio brônquico e no tecido pulmonar tem uma radiossensibilidade 
similar; desta maneira o fator de peso recomendado para o pulmão todo, pode ser dividido 
em dois. A ICRP recomenda que um fator de peso igual deve ser aplicado às doses para 
as regiões tráqueo-brônquica e pulmonar. Neste caso, a dose efetiva pode ser estimada 
por. 

E = 0,12#, 
SR 

(2.39) 

E = 0,06 H. T-B + 0,06 Hp 
(2.40) 

onde: 
H T B é a dose equivalente média para a região tráqueo-brônquica; 
H p é a dose equivalente média para a região pulmonar. 
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Capítulo 3 

a de Dose Devida à Inalação de 
Aadônio e de Seus Descendentes 

3 . 1 - Introdução 

A avaliação da exposição acumulada devida à inalação de produtos de decaimento 
de radônio é, geralmente, baseada em dados de amostragens de ar combinados com o 
estilo de vida e o histórico das condições de trabalho do indivíduo exposto. Este 
procedimento está sujeito a muitas incertezas em virtude das grandes flutuações locais 
3 temporais das concentrações dos descendentes do radônio na atmosfera e a imprecisão 
nerente na avaliação das condições e duração das exposições. 

Através de medições realizadas in vivo em contador de corpo inteiro, as exposições 
acumuladas podem ser estimadas pela carga corporal de 2 1 0 Pb. Esta técnica é muito útil 
para estimar tais exposições, porque não é necessária nenhuma informação sobre as 
concentrações dos descendentes de radônio no ar. Além do mais, neste caso, o indivíduo 
é, de fato, a própria amostra do sistema dosimétrico. 



i "* Metodologia 

Jaieção dos Indivíduos 

A partir da descoberta de níveis muito aitos de concentração de radônio em uma 
residência no Estado da Pennsylvania - USA, o Estado de New York tornou-se mais ativo 
na execução de seu programa de monitoração de radônio. 0 Departamento de Saúde 
deste estado americano (New York State - Department of Health), responsável por este 
programa, mantém um banco de dados dos resultados das monitorações realizadas pelo 
seu programa de distribuição de detectores de traço (track-etch detectors), para 
determinação de concentrações de radônio em residências. 

Baseado em cálculos teóricos para estimar a atividade mínima, incorporada nos 
indivíduos, necessária para que as medições nos indivíduos produzissem resultados 
positivos e no banco de dados do New York State - Department of Health (NYS-DOH), as 

'"'ências foram selecionadas para contacto. Inicialmente, foram selecionadas as 
encias nas quais os níveis de concentrações de radônio no ar poderiam resultar em 
sições maiores do que 100 WLM. Posteriormente, este nível foi reduzido para 50 

vvLM, a fim de aumentar o número de indivíduos que poderiam participar do programa de 
avaliação de exposição acumulada. 0 NYS-DOH era o responsável pelo contacto inicial 
com os indivíduos que residiam nas casas selecionadas, que era feito através de uma 
carta explanatória, requerendo a participação no estudo. Para cada resposta positiva os 
investigadores eram comunicados pelo NYS-DOH, e estes providenciavam as condições 
necessárias para que as medições fossem realizadas. 

3.2.2 - Sistema de Detecção 

0 sistema de detecção usado para realizar as medições foi o contador de corpo 
inteiro do Nelson Institute of Environmental Medicine da New York Medical Center. 0 
sistema consiste de uma sala de monitoração, especialmente, projetada para reduzir a 
radiação de fundo natural, e de três detectores de cintilação de cristal duplo 
Nal(TI)/Csl(TI), também conhecidos como "phoswich". Um detector de Nal(TI) de grande 
área (aproximadamente 325 cm2) foi usado, também, para monitorar o corpo inteiro, de 
modo a garantir que outros radionuclídeos não estariam interferindo nas medições. 
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•^itoração tinha 260 cm x 260 cm x 250 cm de dimensões internas 
e era cors - s de aço, chumbo, cádmio e cobre. As dimensões de cada placa 
e seus efeitos, o*. . . . .dações de fundo são apresentadas na Figura 3 .1 . 

ESPESSURA DOS MATERIAIS DE BLINDAGEM 

-ri. 

Raio-X 

Aço -15,24 cm 

Chumbo - 5,08 mm 

Cádmio - 0,7 mm 

Cobre - 0,38 mm 

« D U Ç Ã O DA RADIAÇÃO DE F U N D O PELA 
B L I N D A G E M 

8keV 23keV 75keV 

ço 
(velho) 

Figura 3 .1 . Espessura da blindagem do contador de corpo inteiro do NIEM/NYUMC e o 
efeito desta na atenuação da radiação de fundo. 

0 detector de cintilação de cristal duplo do NIEM/NYUMC consiste de um cristal 
fino (3 mm) de Nal(TI), opticamente acoplado a um cristal espesso (50.8 mm) de Csl(TI). 
Os dois cristais são acoplados a uma válvula fotomultiplicadora de 130 mm de diâmetro, 
a qual detecta os pulsos de luz de ambos os cristais, que têm diferentes características. 
Para proteger o cristal fino de Nal(TI) foi adicionada uma janela muito fina de berílio. A 
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Figura 3.2 trr-st 
neste trabalhe 

••latinamente, os componentes de um dos detectores utilizado 

DETECTOR DE CRISTAL DUPLO 
" P H O S W I C H " 

Csl(TI) 5,08 cm 

\ 
x Nal(TT) 3,0 mm 

Figura 3.2. Representaçãc esquemática de um detector de cintilaçao de cristal duplo 
("phoswich") do NIEM/NYUMC. 

Embora a sala de monitoração tenha sido projetada para diminuir significantemente 
a radiação de fundo, o detector de cintilaçao de cristal duplo é muito útil para medições 
de radionuclídeos, que emitem fótons de energia baixa (E<100 kev). Como foi 
demonstrado por Laurer (Laurer 1968b), que projetou o primeiro detector de cristal duplo, 
o primeiro cristal fino reduz a radiação de fundo, reduzindo a probabilidade de interação 
dos fótons de altas energias (E>200 kev), incluindo as interações espalhadas causadas 
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pelo efeito Compton. Este efeito é o modo predominante de interação de fótons com 
energias entre 0,25 MeV e 7 MeV no cristal de Nal(TI). Neste mesmo trabalho, foi 
demonstrado que a radiação de fundo é proporcional à área da superfície do cristal e não 
ao volume. A interação dos fótons de energia baixa ocorre nos primeiros milímetros; o 
resto do cristal serve apenas como um condutor de luz. 

Como os dois cristais, Nal(TI) e Csl(TI) têm características diferentes, como por 
exemplo: resolução, tempo de decaimento da fluorescência e coeficiente de atenuação, 
a técnica de anti-coincidência foi utilizada para diminuir ainda mais a radiação de fundo 
devida às baixas energias. Os pulsos de luz que têm origem nos dois cristais são 
discriminados eletronicamente, utilizando-se os tempos de decaimento das fluorescências, 
o n a r a o Nal(TI) e 1,1 ps para o Csl(TI). Assim, eventos que ocorrem no cristal de 

~<bos os cristais, podem ser rejeitados pelo módulo, onde os fótons que 
:al de iodeto de sódio são registrados. A redução da radiação de fundo 

... . ~ò.ao de fótons de energias baixas é de aproximadamente 70%. 

3.2.3 - Calibração do Sistema de Detecção 

Antes das medições dos indivíduos, o sistema de detecção foi calibrado com 
diversas fontes de radiação ( 4 0K, 1 3 7 Cs, 6 0Co e 2 1 0 Pb). Antes de cada medição, a calibração 
era verificada, para assegurar que a energia do pico do 2 1 0 Pb mantinha a mesma posição 
relativa ao número de canais. Para esta verificação foi utilizado, como fonte radioativa, 
dois simuladores de cabeça construídos no NIEM/NYUMC, constituídos de crânios reais 
e revestidos com material equivalente ao tecido mole, simulando as mesmas espessuras 
de tecido mole, de uma cabeça humana (Cohen 1974; Hickman e Cohen 1988). Um 
simulador foi impregnado internamente e outro externamente, com uma quantidade 
conhecida de 2 1 0 Pb. Estes simuladores foram posicionados em relação aos detectores de 
maneira idêntica a aquela usada para as medições dos indivíduos a serem monitorados, 
sendo cada monitor calibrado separadamente. Um sistema especial da EG&G ORTEC, 
contendo os meios de execução (hardware) e um programa de computação (software), que 
permite coletar e analisar os dados para uma espectroscopia nuclear, fornecia a área da 
região do pico do 2 1 0 Pb para os três detectores ao mesmo tempo e automaticamente 
convertia-os em contagens. Estes resultados, combinados com as atividades conhecidas 
existentes nos simuladores, permitiram calcular o fator de calibração, estimado como 
sendo de 0,373 cpm/Bq. 
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3.2.4 - Medições de Pb nos Indivíduos 

Para as medições in vivo, o indivíduo era colocado em uma cadeira confortável, 
reclinável e almofadada, dentro da sala de contagem, onde três detectores eram 
posicionados em torno de sua cabeça, isto é, um em cada lado e um no topo , como pode 
ser visto na Figura 3.3. Vários fatores podem ser citados para justificar a cabeça como 
a melhor parte do corpo humano para as medições de radionuclídeos, que emitem fótons 
de energias baixas depositados nos ossos:(i) o crânio tem uma massa grande de osso, 
que corresponde a cerca de 14% do peso dos ossos do esqueleto; (ii) a quantidade de 
tecido mole que cobre o crânio é relativamente pequena, comparada com outras partes 
do corpo, minimizando a absorção dos fótons de energia baixa; (iii) a variação 
relativamente pequena no tamanho do crânio para uma faixa grande de corpos de 
diferentes tamanho e peso, minimizando o erro associado à geometria do objeto a ser 
monitorado; (iv) a facilidade de posicionar os detectores ao redor da cabeça, tornando as 

dições confortáveis para os indivíduos monitorados, otimizando a eficiência de detecção 
relação aos efeitos de movimentos da cabeça; (v) as medições são pouco afetadas 
i emissão de radiação, oriunda das outras partes do corpo. 

Figura 3.3. Geometria padrão, utilizada no NIEM/NYUMC. para medições de atividades 
depositas no crânio. 
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Nove medições de 10 minutos de duração foram realizadas e acumuladas para cada 
indivíduo. Entretanto, após 30 minutos de contagem, o indivíduo tinha a opção de sair da 
sala de contagem antes de uma nova série de medições. Além das medições realizadas 
com os detectores de cristal duplo, medições com um detector de grande área (8x4 
polegadas) de Nal(TI), em posição de corpo inteiro, eram concomitantemente realizadas, 
a fim de avaliar as contribuições possíveis de outros radionuclídeos para as medições de 
2 1 0 Pb no crânio. 

3 .2 .4 .1 - Estimativa da Atividade de Pb no Crânio 

Cada um dos 9 espectros de 10 minutos de contagem era estocado num micro-
comoutador <=ic+°nia analisador multicanal. Os espectros eram convertidos para ASCII 

Code to Information Exchange) e transferidos para um programa, 
.gem macro para LOTUS 123, como apresentado no Anexo I. Este 

.ansa os dados resultantes das medições e apresenta os resultados finais das 
monitorações em Bq de 2 1 0 Pb presente no crânio do indivíduo, como mostrado na Tabela 
3 .1 . 

As primeiras linhas apresentam os dados do indivíduo (SUBJECT DATA), suas 
iniciais, número de identificação, sexo, idade, altura e peso. A parte central da tabela, Pb-
210 MEASUREMENTS RESULTS, apresenta a contagem total obtida em cada período de 
10 minutos, somada em três regiões separadas dos espectros do indivíduo: (i) região de 
baixas energias, LE cnt, igual à soma das contagens de oito canais, imediatamente abaixo 
dos canais do pico do 2 1 0 Pb; (ii) região de altas energias, HE cnt, igual à soma das 
contagens dos oito canais imediatamente acima dos canais do pico do 2 1 0 Pb; e (iii) região 
do pico do 2 1 0 Pb, Pb-210 cnt, igual a soma das contagens de 72 canais (aproximadamente 
de 30 kev até 60 kev). 0 desvio padrão (1 sigma) foi também calculado para cada 
contagem total, em cada região. As regiões de baixas e altas energias foram usadas para 
obter o fator de correção para a radiação de fundo, fornecida por cada indivíduo para a 
região do pico de 2 1 0 Pb. As contagens de cada uma das três regiões foram somadas e 
divididas pelo número de períodos, e apresentadas como média, MEAN (cpm). Também, 
foram calculados os desvios padrões da média para cada uma das três regiões. Os erros 
apresentados foram obtidos da propagação dos erros de contagens em cada região. As 
médias e os desvios padrões de várias contagens da radiação de fundo, usando um 
simulador para representar um crânio sem 2 1 0 Pb, para as regiões de baixas energias, altas 
e do pico do 2 1 0 Pb são apresentadas em BKGD (cpm). Os fatores de correção para as 
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regiões de baixas energias (LE COR) e altas energias (HE COR) representam a razão entre 
a média das contagens (MEAN) e a radiação de fundo (BKGD), nas respectivas regiões. 
O fator de correção para a radiação de fundo (COR.FACT.) representa a média dos fatores 
de correção para as regiões de energias baixas e altas. A radiação de fundo corrigida 
(COR.BKG) foi obtida do produto do fator de correção (COR.FACT.) e da média e erro 
padrão da radiação de fundo, na região do pico do 2 1 0 Pb. 0 nível crítico, CL. (cpm), será 
discutido posteriormente. 0 fator de calibração, Cal. Fact., para o atual sistema de 
detecção foi de 0,373 cpm/Bq. 0 resultado final, atividade de 2 1 0 Pb presente no crânio, 
SK.Pb-210, é apresentado em Bq com o seu desvio padrão ou como menor do que o nível 
crítico, Less Than C L . 

Tabela 3 . 1 . Resultados das medições realizadas em um indivíduo do NIEM/NYUMC. 

Subj. Data: Init.: LND Sex: M Hgt: 1.68 m 
I.D.#: NYU025 Age: 21 Wgt: 65.3 kg 

'Pb MEASUREMENTS RESULTS (cnts/10 min) 

No. LE HE 2 1 0 p b 

1 33 ± 5.74 71 ± 8.43 563 ± 23.73 
2 31 ± 5.57 66 ± 8.12 510 ± 22.58 
3 25 ± 5.00 73 ± 8.54 543 ± 23.30 
4 25 ± 5.00 69 ± 8.31 504 ± 22.45 
5 27 ± 5.20 70 ± 8.37 479 ± 21.89 
6 28 ± 5.29 68 ± 8.25 509 ± 22.56 
7 29 ± 5.39 66 ± 8.12 477 ± 21.84 
8 26 ± 5.10 62 ± 7.87 487 ± 22.07 
9 27 ± 5.20 68 ± 8.25 489 ± 22.11 

Mean cpm) 2.79 ± 0.09 6.81 ± 0.11 50.68 ± 0.98 
Bkgd (cpm) 2.50 ± 0.01 5.09 ± 0.03 40.71 ± 0.11 

LE Corr. Fact. 1.11 ± 0.04 Corr.Bkg. 49.92 ± 0.13 
HE Corr. Fact. 1.34 ± 0.02 (cpm) 
Pb Corr. Fact. 1.23 ± 0.04 

Net 2 1 0 Pb 0.76 ± 0.99 
C L (cpm) 1.06 (cpm) 
CF. (cpm Bq"1) 0.37 
CL. (Bq) 2.86 2 1 0 Pb Skull Less than CL. 

69 



3.2.4 .2 - Radiação de Fundo 

Em qualquer medida de radioatividade, a determinação precisa da radiação de 
fundo é muito importante. A importância da radiação de fundo aumenta muito se, o valor 
da medição está perto ou no limite de detecção do sistema detector. No caso de 
medições em contador de corpo inteiro, é universalmente aceito usar a média das 
medições realizadas em um ou mais indivíduos-controle, para obter uma contagem total 
de radiação de fundo. Considera-se indivíduos-controle, aqueles indivíduos que têm idade 
e características físicas parecidas com as do indivíduo monitorado e que nunca tenham 
c i r j o rr-~+--~v.-30m materiais radioativos. 

^e Tundo dentro da sala de monitoração de um contador de corpo inteiro 
.. t i n i d a como a soma da "radiação de fundo da sala" e da "radiação de fundo 

do indivíduo". A "radiação de fundo da sala" é reproduzívei e previsível estatisticamente, 
porque tem origem nas fontes de radiações que não têm muita variação temporal e 
espacial, como os raios cósmicos, os materiais que constituem a sala , a radioatividade 
inerente aos detectores, e tc . Entretanto, a "radiação de fundo do indivíduo" é devida aos 
radionuclídeos existentes no corpo da pessoa monitorada, estando, assim, sujeita a 
muitas variações. Esta radiação de fundo depende, basicamente, das quantidades de 
fótons espalhados pelo efeito Compton e da radiação de frenamento gerada pelo 4 0 K 
existente no conteúdo do corpo humano. 0 potássio é um elemento essencial para a vida 
e o corpo humano mantém um balanço cuidadoso deste elemento, dos quais 0,0117% 
é 4 0 K, sendo quase todo distribuído uniformemente no tecido mole do corpo. 0 potássio-
40 emite uma partícula beta de 1,28 MeV durante seu processo de decaimento para o 
4 0 Ca, mas 10,7% das vezes ele decai para ao 4 0Ar por captura de elétrons. 0 átomo de 
4 0 Arf ica num estado excitado e para alcançar estabilidade ele emite um fóton de radiação 
gama de 1,46 MeV (ICRP 1983). Estas radiações ((3 e y), geradas pelo decaimento do 4 0 K, 
são consideradas as principais fontes de fótons Compton espalhados e radiação de 
frenamento que são observadas nos espectros de baixas energias da "radiação de fundo 
do indivíduo", quando utiliza-se detectores de cristal duplo. Todavia, o corpo humano, 
também, contém outros elementos radioativos naturais, que podem contribuir para este 
tipo de radiação de fundo. 

Portanto, para obter uma contagem da "radiação de fundo do indivíduo" com uma 
flutuação estatística pequena é necessário fazer medições em indivíduos, que servem de 
controle por um período muito maior do que eles poderiam tolerar. Além disso, no caso 
de 2 1 0 Pb, é impossível encontrar alguém que não tenha uma pequena quantidade deste 
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radionuclídeo incorporada, uma vez que ele é normalmente encontrado no ar, água e 
alimentos. Assim, deve ser utilizado um outro meio para determinar a "radiação de fundo 
do indivíduo" sem a presença do 2 1 0 Pb. 

Um simulador de cabeça, feito com um recipiente cúbico de plástico, medindo 
cerca de 16 cm de lado e com paredes finas, contendo 9,25 gramas de potássio, 
dissolvidos em 4 litros de água, mostrou ser uma boa solução (Estrada e Laurer 1993). 
Este simulador também contém 152 gramas de cálcio para ajustar as condições de 
espalhamento e absorção de uma cabeça real. A quantidade de potássio adicionada à 
água é baseada nos valores sugeridos na literatura (Cohen et al. 1977), como está 
apresentado na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Quantidades de potássio estimadas para a cabeça e para o resto do porpo. 

1 F - ^ - ^ ' - r p ( j a cabeça Peso K estável 4 0 K 

(g) (g) (nCi) 

_3 dentes 1200 - 1500 1,8 1,54 
r e n t e s 46 0 0 
Cérebro 1400 4,2 3,58 
Músculos da face e 803 2,4 2,05 
do pescoço 
Sangue na cabeça 165 0,26 0,22 
Cabelo 20 0,001 0,0009 
Pele e escalpo 162 0,38 0,32 
Língua 70 0,2 0,17 
Olhos 15 0 0 
Gordura 0 0 0 
Vertebras cervicais 0 0 0 

Cabeça toda 3900 - 4200 9,25 7,88 

Corpo todo 70000 140 120 
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A quantidade de cálcio utilizada foi baseada nos valores compilados pela ICRP 
(ICRP 1975). Este simulador pode ser contado repetidas vezes, fornecendo uma contagem 
de radiação de fundo estatisticamente bem conhecida. 0 espectro resultante difere do 
espectro variável, gerado por um indivíduo, somente por um fator desconhecido, em 
virtude da quantidade de potássio presente na cabeça do indivíduo, que na maioria das 
vezes, é diferente daquela contida no simulador. Todavia, esta diferença pode ser 
corrigida, usando-se as regiões de energia menores e maiores relativas à região do pico 
de 2 1 0 Pb. Neste trabalho, as regiões de correções são os 8 canais imediatamente abaixo 
e acima da região do pico de 2 1 0 Pb, 30 - 60 KeV. Cada região produz um fator que foi 
obtido como descrito, anteriormente. A Figura 3.4 mostra o espectro médio de 54 
medições de radiação de fundo, gerado pelo simulador, cada uma obtida após 90 minutos 
de contagem, comparado com o espectro de radiação de fundo de um indivíduo. A Figura 

mostra como este dois espectros se ajustam, quando se utiliza o fator de correção 
nente discutido. 

Figura 3.4. Comparação do espectrto de radiação de fundo de um indivíduo com o 
espectro médio de 54 medições de radiação de fundo de um simulador de cabeça. 
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Energia (keV) 

Figura 3.5. Ajuste do espectro de radiação de fundo de um indivíduo ao espectro médio 
de 54 medições de radiação de fundo de um simulador de cabeça. 

3.2.4.3 - Limites de Detecção 

Dois critérios muito importantes devem ser considerados, quando estão sendo 
realizadas medições de baixos níveis de radioatividade: nível crítico (critical level) e limite 
de detecção (lower level of detection) (Altshuler e Pasternack 1963, Pasternack e Harley 
1971). 0 nível crítico, L c, é usado para verificar se a atividade está presente ou não na 
amostra em uma quantidade detectável, acima da radiação de fundo. 0 limite de 
detecção, LD, define a menor atividade detectável requerida, para estabelecer-se, com um 
nível de confiança pré-determinado, que a atividade está presente. 

0 nível crítico pode ser estimado por: 
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(3.1) 

onde: 
Ka é o fator que define o nível de confiança, geralmente de 95%, da variável 
randômica normal, padronizada para um risco pré-selecionado (a) para concluir-se, 
erradamente, que a atividade está presente; 
S 0 é o desvio padrão estimado para a taxa de contagem líquida de uma amostra, 
quando a atividade real da amostra é zero. Geralmente, uma taxa média de 
radiação de fundo de um certo número de medições é usada, toda vez que os 
^ados das contagens são convertidas para radioatividade, 

onde: 
Rb é a taxa de contagem da radiação de fundo (corrigida); 
Ts é o tempo de contagem da amostra; 
S b

2 /n é o desvio padrão de n medições da radiação de fundo. 
É recomendado um valor médio da radiação de fundo, porque permite detectar menores 
valores de atividade na amostra. 

0 segundo critério, limite de detecção, é mais relacionado ao sistema de contagem 
e pode ser estimado por: 

onde Kp é o valor da variável randômica padronizada para um grau de confiança pre

determinado (1 - P) para detectar a presença da atividade. Geralmente, Kp é selecionado 
igual a Ka. 

Considerando que a é igual a 0 .1 , Ka = 1.28, e combinando os valores da radiação 
de fundo corrigida e Ka, para o atual sistema de detecção, foi determinado que o nível 
crítico é de 1,12 cpm. Como o fator de calibração foi estimado como sendo igual a 0,373 
cpm/Bq (0,138 cpm/pCi), o nível crítico pode ser estimado como sendo aproximadamente 

(3.2) 

(3.3) 
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igual a 2,96 Bq. Todavia, este nível crítico pode variar de 2,22 Bq até 3,33 Bq, porque a 
atividade presente no corpo humano depende do peso e da idade do indivíduo. 

3.2.4.4 - Sumário dos Resultados 

Um sumário contendo idade, tempo de exposição e concentrações nas residências 
dos indivíduos monitorados foi elaborado (Tabela 3.3) utilizando-se o banco de dados do 

•'- ^ -^-Depar tment of Health (NYS-DOH) e um questionário especialmente 
estudo (Anexo II). Como alguns indivíduos já estão aposentados, o 

uO para eles foi estimado, considerando a média ponderada entre os 
tempos ae exposição durante os períodos de atividade e o de aposentadoria. Com base 
nas informações obtidas pelos dois processos, um sumário do histórico de fumante de 
cada indivíduo é apresentado na Tabela 3.4. 

Considerando os dados da Tabela 3.3 e o fator de equilíbrio entre o radônio e os 
seus descendentes, foi estimada a exposição total para cada indivíduo. Um fator de 
equilíbrio de 0,56 foi calculado, usando uma razão entre as atividades do radônio e dos 
seus descendentes nas residências de 1 /0 .9 /0 .6 /0 .4 (Steinhausher et ai. 1980), na 
equação 1.5. A exposição total resultante para cada indivíduo, em atividade por unidade 
de tempo de exposição e por unidade de volume de ar inalado, está apresentada na 
Tabela 3.5, assim como a exposição total em unidades de "'working level month" . 
Também, para futura utilização, incluiu-se o sexo de cada indivíduo monitorado. 

Os resultados das medições da atividade de 2 1 0 Pb no crânio em unidade de 
atividade estão sumariadas na Tabela 3.6, para os indivíduos do estado de New York 
(NYS), para os indivíduos de controle do NIEM/NYUMC e para uma família do Estado da 
Pennsylvania. Nesta tabela observa-se uma diferença incontestável entre os dois grupos, 
expostos e não expostos. Nenhum dado está atualmente disponível sobre as 
concentrações de radônio nas residências dos indivíduos de controle. Entretanto, baseado 
num relatório técnico preparado pelo NYS-DOH (Laymon et al. 1990), as residências na 
área circunvizinha ao NIEM/NYUMC têm níveis de concentrações de radônio baixos (<74 
Bq/m 3). 
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Tabela 3.3. Informações sobre as condições de exposição ao radônio e seus 
descendentes 

Indiv. Idade Anos Tempo g ,asto em casa por dia Concentração 
(a) na 

casa 
(h) de radônio 

(kBq rrf 3) 

Por. 1 2A. 1 2A. 2 2 A 2 2A Por. 1 2A 2 2 A. 
A.L. A.L. Rep. A.L Rep 

18 0.0 5.3 8.0 0. .0 0.0 0. .0 2.5 0.0 
18 0.0 5.3 8.0 0. .0 0.0 0, .0 2.5 0.0 

62 33 0.3 6.9 8.0 0. .0 0.0 3. .3 1.4 0.0 
NYS04 63 33 0.3 7.6 8.0 0. ,0 0.0 3. .3 1.4 0.0 
NYS05 67 39 0.4 4.2 0.0 0. ,0 8.0 1. .1 1.1 1.1 
NYS06 67 39 1.4 9.3 0.0 0, .0 6.5 1, .1 1.1 1.1 
NYS07 64 29 1.6 6 .1 8.0 0. .0 0.0 4 .3 1.2 0.0 
NYS08 62 29 1.9 6.4 8.0 0, .0 0.0 4. .3 1.2 0.0 
NYS09 70 35 1.0 4.3 0.0 0. ,0 10.0 3, .6 1.1 1.1 
NYS10 70 35 1.0 5.3 0.0 0. ,0 10 .0 3, ,6 1.1 1.1 
NYS11 74 6 4 0.5 10.5 8.0 0, .0 0.0 1. .7 0.6 0.6 
NYS12 56 1 1 0.4 4.0 8.0 6, .6 0.0 1 .7 0.6 0.6 
NYS13 59 32 0.6 4.7 8.0 0. .0 0.0 2. .7 1.1 0.0 
NYS14 57 33 0.3 6.4 8.0 0. .0 0.0 2. .7 1.1 0.0 
NYS15 54 27 0.3 4.0 8.0 0. .0 0.0 1. .3 0.9 0.0 
NYS16 5 1 27 1.0 7 .1 8.0 0. .0 0.0 1, .3 0.9 0.0 
MYS17 23 18 1.7 5.3 8.0 0 .0 0.0 1 .3 0.9 0.0 

1 52 23 0.7 11.3 8.0 0. .0 0.0 3 .5 1.5 0.0 
47 16 0 .1 7.0 0.0 0, .0 8.0 3 .7 1.5 1.4 
62 26 0.4 5.0 0.0 0, .0 6.0 2, .6 1.8 1.8 

1 59 24 0.5 8.0 0.0 0 .0 8.0 2, .6 1.8 1.8 
i o 2 2 68 27 0.0 6.8 8.0 0, .0 0.0 0. .0 1.1 0.0 

NYS23 64 27 0.0 4.0 8.0 0. .0 0.0 0 .0 1.1 0.0 
NYS24 5 1 2 1 0.0 4.0 8.0 0. .0 0.0 0 .0 2.0 0.0 
NYS25 5 1 2 1 0.0 12 .0 8.0 0. .0 0.0 0. .0 2.0 0.0 
NYS26 73 40 0.5 5.5 10.0 0. .0 0.0 0. .0 0.9 0.0 
NYS27 73 4 4 2.0 6.0 8.0 0. .0 0.0 1 .1 0.7 0.0 
NYS28 72 42 1.0 6.0 8.0 0 .0 0.0 1, .1 0.7 0.0 
NYS29 62 3 1 4 .0 4 .0 8.0 0. .0 0.0 1. .3 1.0 0.0 
NYS30 48 14 1.0 6.0 8.0 0, .0 0.0 1. .1 1.8 0.0 
NYS31 48 14 2.0 10.0 8.0 0, .0 0.0 1, .4 1.8 0.0 
NYS32 22 14 2.0 8.0 8.0 0 .0 0.0 1, .4 1.8 0.0 
NYS33 2 1 14 2.0 8.0 8.0 0, .0 0.0 1, .4 1.8 0.0 
NYS34 19 14 2.0 6.0 8.0 0. .0 0.0 1. .4 1.8 0.0 
NYS35 6 8 26 2.0 3.8 0.0 0, .0 8.0 0, .6 0.8 0.8 
NYS36 6 6 26 0.0 6.2 0.0 3. .0 8.0 0, .6 0.8 0.8 
NYS37 44 8 0.0 7.0 0.0 0, .0 9.0 19.3 6 .1 6 .1 
NYS38 44 8 0.0 6.0 0.0 0. .0 8.0 0.0 1.1 1.1 
PF001 39 1 0.3 4.0 0.0 0 .0 8.0 74 .0 59 .2 33 .3 
PF002 38 1 0.3 8.0 0.0 0, .0 8.0 74.0 59 .2 33 .3 

Por. = Porão l 2 A. = l 2 andar 2 2 A. = 2 2 andar 
A.L = atividade leve Rep. = repouso 
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Tabela 3.4. Histórico de fumante de cada indivíduo analisado. 

Ind. Fum. Quanto Quanto Ex- Qto Parou Quanto 
tempo fum. tempo em 

Quanto 

(a) (mç d"1) (a) (me d 1 ) 
NYS01 N N 
NYS02 N N 
NYS03 N S 10 1969 1 
NYS04 N S 10 1970 1 
NYS05 N S >10 1975 <1 
NYS06 N N 

1975 <1 

NYS07 N S >10 1978 <1 
NYS08 N s >10 1978 1 
NYS09 N N 

1978 1 

NYS10 N N 
NYS11 N S 54 1985 2 
NYS12 S 30 <1 

1985 

NYS13 N S 20 1966 1 
NYS14 N N 

1966 1 

S 30 1-2 c s 1 S 20 1980 1 
N <0.5 S 20 1980 1 
S 2 <0.5 20 1980 

N N 
N S 10 1975 <1 

. , .o20 N S 10 1978 <1 
NYS21 N S 20 1983 2 
NYS22 N N 
NYS23 N S 5 1982 <1 
NYS24 N 1 S 10 1975 1 
NYS25 S 30 1 
NYS26 N each. N 
NYS27 S 40 each. N 

NYS28 N N 
NYS29 N S 20 1985 <2 
NYS30 N N 

<2 

NYS31 N N 
NYS32 N N 
NYS33 N N 
NYS34 N N 
NYS35 N S 27 1972 1 
NYS36 N N 

1972 1 

NYS37 N 
1 N 

NYS38 S 23 1 N 

PF001 N S 15 1985 2 
PF002 N 

1985 

mç d"1 = maço por dia. 
cs"1 = charuto por semana. 
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Tabela 3.5.. Exposição calculada com os dados do NYS-DOH, assumindo uma razão de 
equilíbrio igual a 1 /0 ,9 /0 ,6 /0 ,4 . 

Indivíduo Sexo Rn Eq. 
(Bq h t 

-eq. 
TT 3 ) 

WLM 

NYS01 F 1,23 X I O 8 194,7 
NYS02 F 1,23 X IO 8 194.7 
NYS03 M 1,46 X I O 8 232.2 
NYS04 F 1,53 X I O 8 242,6 
NYS05 M 1.11 X IO 8 176,4 
NYS06 F 1,51 X I O 8 240,5 
NYS07 M 1,40 X I O 8 223,0 
NYS08 F 1,50 X IO 8 238.5 
NYS09 M 1,37 X IO 8 217,2 
NYS10 F 1,45 X I O 8 229,5 
NYS11 M 1,53 X 10 s 243,6 

\2 F 2,61 X IO 7 41,5 
_3 M 9,92 X 10' 157.6 
14 F 1,09 X I O 8 173,2 

,íS15 M 6,20 X IO 7 98,4 
NYS16 F 8,25 X IO 7 131,1 
NYS17 F 5,36 X IO 7 85,2 
NYS18 F 1,45 X I O 8 230,5 
NYS19 M 7,10 X IO 7 112,7 
NYS20 M 1,10 X IO 8 174,0 
NYS21 F 1,46 X 10 s 232,0 
NYS22 M 9,16 X IO 7 145,4 
NYS23 F 7,42 X IO 7 117,9 
NYS24 M 1,01 X I O 6 159,8 
NYS25 F 1,68 X 10 s 226,4 
NYS26 M 1,12 X IO 8 178,0 
NYS27 M 1,09 X IO 8 173,1 
NYS28 F 9,49 X IO 7 150,8 
NYS29 F 1,10 X IO 8 175,2 
NYS30 M 7,67 X IO 7 121,8 
NYS31 F 1,02 X I O 8 161,3 
NYS32 F 9,12 X IO 7 144,8 
NYS33 F 9,12 X IO 7 144,8 
NYS34 M 8,08 X IO 7 128,3 
NYS35 M 5,88 X IO 7 93,4 
NYS36 F 7,61 X 10' 120,9 
NYS37 M 1,59 X IO 8 252,0 
NYS38 M 2,62 X IO 7 41,6 
PF001 M 1,07 X I O 8 170,6 
PF002 F 1,56 X 10 s 247.4 
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Tabela 3.6.. Resultados das medições de 2 1 0 Pb na cabeça dos indivíduos do Estado de 
New York (NYS), NYUMC e de uma família do Estado da Pennsylvania (FP). 

NYS 2 1 0 p b NYUMC 2 i o p b PF 2 i o p b 

(Bq) (Bq) (Bq) 
NYS01 2,9 ± 2,7 NYU01 <2,8 PF001 2,1 ± 1,2 
NYS02 6,3 ± 2,4 NYU02 <2,8 PF002 6,4 ± 1,7 
NYS03 <2,7 NYU03 <2,6 

6,4 ± 1,7 

NYS04 11.1 ± 2.2 NYU04 <2.9 
NYS05 3,4 ± 2,6 NYU05 <2,7 
NYS06 <2.4 NYU06 <2,8 
NYS07 4,0 ± 1,4 NYU07 <3,2 
NYS08 8,0 ± 1,7 NYU08 <2,9 
NYS09 <2.8 NYU09 <2,9 
NYS10 5,3 ± 2,3 NYU10 <3,0 
NYS11 <2,7 NYU11 <3,1 
NYS12 <2,6 NYU12 <3,0 
NYS13 <2.7 NYU13 <2,6 

'S14 4,5 ± 1,7 NYU14 <2,7 
S15 <2,7 NYU15 <2,8 

rsi6 <2,6 NYU16 <2,7 
NYS17 3,4 ± 2,6 NYU17 <2,7 
NYS18 3,4 ± 2,2 NYU18 <2,7 
NYS19 7,1 ± 1,6 NYU19 <3,0 
NYS20 6,8 ± 2,6 NYU20 <3,2 
NYS21 3,4 ± 2,6 NYU21 <3,2 
NYS22 <2,2 NYU22 <2,9 
NYS23 <2,3 NYU23 <2,5 
NYS24 4,0 ± 3,1 NYU24 <3,0 
NYS25 <2,8 NYU25 <3,1 
NYS26 3,6 ± 4,7 NYU26 <2,8 
NYS27 <2,8 NYU27 <3,0 
NYS28 <2,5 NYU28 <3,0 
NYS29 <3,3 NYU29 <2,9 
NYS30 <3,0 NYU30 <2,7 
NYS31 <2,7 NYU31 <2,9 
NYS32 <2,9 NYU32 <2,5 
NYS33 <3,1 NYU33 <2,5 
NYS34 <3,0 NYU34 <2,7 
NYS35 7,4 ± 1,9 
NYS36 <2,2 
NYS37 6,1 ± 2,6 
NYS38 <2,8 
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. 3 - Estimativa de Dose 

•'mativa da dose para os indivíduos monitorados foi realizada de duas maneiras 
~ndo os resultados das monitorações de radônio no ar realizadas pelo 

NYS-u^., rando a carga corporal de 2 1 0 Pb, estimada pelas medições in vivo 
realizadas no coiuaaor de corpo inteiro. 

3 .3 .1 - Estimativa da Dose Utilizando os Dados do NYS-DOH 

Para a estimativa da dose realizada com os dados de concentrações de radônio no 
ar, obtidos pelo NYS-DOH, foram utilizados os modelos da NCRP e da ICRP, como 
discutido no capítulo anterior. 

Pelo modelo da NCRP (NCRP 1984), a dose anual pode ser calculada pelas 
p^ ' "^ões 7.11 - 2.13, usando-se os dados apresentados na Tabela 3.3, um fator de 

,56 e uma fração de átomos de 2 1 8 Po (RaA) não ligados igual a 0,07 (George 
..980). A Tabela 3.7 apresenta os resultados da dose absorvida, dose 

...uiente e da dose efetiva para cada indivíduo do NYS e para a família da 
Pennsylvania, assumindo que as condições de exposição foram mantidas constantes 
durante o tempo de exposição. Para estimar as doses absorvidas anuais, as doses 
adquiridas durante atividades leves e repouso foram multiplicadas por fatores 
correspondentes ao tempo de exposição em cada atividade. Para estimar a dose 
equivalente foi usado o fator de qualidade para partículas alfa igual a 20, conforme 
recomendado pela ICRP (ICRP 1977b). Para estimativa da dose efetiva foi usado o fator 
de peso recomendado (ICRP 1991) para o pulmão (0,12). 

A dose equivalente para as regiões tráqueo-brônquica e pulmonar e a dose efetiva 
para o sistema respiratório foram estimadas utilizando o modelo da ICRP (ICRP 1987). 
Para obter estas doses, os coeficientes de conversão de dose média, apresentados no 
capítulo anterior, foram combinados com a exposição em equilíbrio-equivalente estimada 
com os dados de concentração de radônio no ar, obtidos pelo NYS-DOH. Os valores 
resultantes para cada indivíduo do NYS e para a família da Pennsylvania são apresentados 
na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.7.. Doses absorvidas, doses equivalentes e doses efetivas estimadas com o 
modelo da NCRP e dados fornecidos pelo NYS-DOH. 

Indivíduo D anual H total E 
(Gy) (Sv) (Sv) 

At. leves Repouso 

NYS01 0,06 0,06 42 ,86 5,14 
NYS02 0,06 0,06 42 ,86 5,14 
NYS03 0 ,04 0 ,03 46 ,79 5 ,61 
NYS04 0,05 0 ,03 47 ,23 5,67 
NYS05 0,03 0,03 40 ,27 4 ,83 
NYS06 0,04 0,02 4 5 , 6 1 5,47 
NYS07 0,06 0,02 45 ,82 5,50 
NYS08 0.06 0,02 47 ,78 5,73 
NYS09 0,03 0,03 4 2 , 3 1 5,08 

" C 1 . 0 0 ,04 0 ,03 4 2 , 6 1 5 .11 
0,02 0 ,01 41 ,39 4,97 
0,02 0,02 7,04 0,84 
0 ,03 0,02 3 5 , 4 0 4,25 
0,03 0,02 35 ,80 4 ,30 

N rS15 C,02 0,02 22 ,94 2,75 
NYS16 0,03 0 ,02 25 ,29 3,04 
NYS17 0,03 0,02 17 ,44 2 ,09 
NYS18 0,06 0,02 37 ,55 4 , 5 1 
NYS19 0,04 0,03 22 ,87 2 ,74 
NYS20 0,05 0 ,04 4 6 , 6 0 5,59 
NYS21 0,06 0,03 43 ,76 5,25 
NYS22 0,03 0,02 29 ,67 3,56 
NYS23 0 ,02 0 ,03 27 ,82 3,34 
NYS24 0,04 0,05 37 ,70 4.52 
NYS25 0,07 0,03 43 ,02 5.16 
NYS26 0,02 0,02 31 ,85 3,82 
NYS27 0,03 0 ,01 33 ,80 4 ,06 
NYS28 0,02 0 , 0 1 30 ,72 3,69 
NYS29 0,04 0,02 34 ,28 4 . 1 1 
NYS30 ),05 0 ,04 24 ,52 2 ,94 
NYS31 0,07 0,03 2 5 , 9 4 3 .11 
NYS32 0,06 0,03 25 ,32 3,04 
NYS33 0 ,06 0 ,03 25 ,32 3,04 
NYS 34 3,05 0,03 2 4 , 5 4 2 ,94 
NYS35 0,02 0,02 19 ,82 2 ,38 
NYS36 3,03 0,02 2 2 , 0 1 2 ,64 
NYS37 0,17 0,13 4 7 , 0 4 5,65 
NYS38 0,03 0,03 8,83 1,06 
PF001 1,31 0,82 42 ,57 5 ,11 
PF002 1,89 0,62 50 ,18 6,02 

81 



Tabela 3.8.. Doses equivalentes para as regiões tráqueo-brônquica (T-B) e pulmonar (P), 
e doses efetivas estimadas com os dados do NYS-DOH e com os fatores de conversão 
da ICRP. 

Indivíduo Dose Equivalente (Sv) E 
T-B P 

(Sv) 

NYS01 18,39 2,45 1,23 
NYS02 18,39 2,45 1,23 
NYS03 21,94 2,92 1,46 
NYS04 22,92 3,06 1.53 
NYS05 16,67 2,22 1,11 
NYS06 22,71 3,03 1,51 

21,06 2,81 1,40 
22,52 3,00 1,50 
20,52 2,74 1.37 
21,68 2,89 1,45 

, í S l l 23 ,01 3,07 1,53 
NYS12 3,92 0,52 0,26 
NYS13 14,89 1,99 0,99 
NYS14 16,35 2,18 1,09 
NYS15 9,29 1,24 0,62 
NYS16 12,38 1,65 0,83 
NYS17 8,04 1,07 0,54 
NYS18 21,77 2,90 1,45 
NYS19 10,65 1,42 0,71 
NYS20 16,43 2,19 1.10 
NYS21 21,91 2,92 1,46 
NYS22 13.74 1,83 0,92 
NYS23 11,14 1,49 0,74 
NYS24 15,09 2,01 1,01 
NYS25 25,16 3,35 1,68 
NYS26 16,81 2,24 1,12 
NYS27 16,35 2,18 1.09 
NYS28 14,24 1,90 0,95 
NYS29 16,54 2,21 1,10 

'830 11,51 1,53 0,77 
,vYS31 15,23 2,03 1,02 
NYS32 13,67 1,82 0,91 
NYS33 13,67 1,82 0,91 
NYS34 12,12 1,62 0,81 
NYS35 8,82 1,18 0,59 
NYS36 11,42 1,52 0,76 
NYS37 23,80 3,17 1,59 
NYS38 3,93 0,52 0,26 
PF001 16,11 2,15 1,07 
PF002 23,37 3,12 1.56 

82 



3 . 3 . 2 - Estimativa de Dose Utilizando a Carga Corporal de Pb 

Conforme mencionado anteriormente, um dos mais importantes componentes para 
a dosimetria dos descendentes do radônio inalados é o modelo de probabilidades de 
deposição. 0 modelo da ICRP (ICRP 1980a), apresentado na Figura 2.4, não é 
suficientemente claro para partículas que têm diâmetros aerodinâmicos médios (DAM) 
menores do que 0,2 um. Os descendentes do radônio que ficam livres na atmosfera têm 
um diâmetro termodinâmico médio (DTM) igual a 0,001 um (George e Breslin 1980). Os 
aerosóis aos quais os descendentes de radônio ficam ligados em situações ambientais 
normais, têm geralmente um DAM igual a 0,125 um (NCRP 1984b). Considera-se que o 
tamanho dos descendentes do radônio não ligados aos aerosóis permanece constante 
dentro do sistema respiratório. Entretanto, as partículas com DAM maior do que 0,1 um 
têm o seu tamanho aumentado por um fator que varia de 2 a 6, dependendo da natureza 
da partícula, com a umidade relativa dentro do sistema respiratório que se aproxima de 
100% (Winkler 1973, Sinclair et al 1974). Todavia, outros autores (George e Breslin 1969) 

nsideram que as partículas dos aerosóis são parcialmente hidroscópicas e que o seu 
lanho é duas vezes maior dentro do sistema respiratório do que o das encontradas no 

iieio ambiente. Assim, as probabilidades de deposição para as três regiões do sistema 
respiratório devem ser estimadas, levando em consideração o tamanho das partículas 
dentro deste sistema. Como existe uma grande variação de valores para a mesma região, 
quando são utilizados modelos diferentes para estimar a deposição para cada uma das 
regiões do sistema respiratório, foi utilizado um modelo experimental que forneceu o 
melhor ajuste para a região. 

As probabilidades de deposição para a região naso-faríngea foram estimadas por 
um modelo (Yamada et al. 1988), que ajusta equações teóricas, da teoria da difusão, com 
turbulência aos dados experimentais obtidos com um molde da região. Duas equações 
foram deduzidas para expressar as probabilidades de deposição durante os processos de 
inspiração e expiração. A probabilidade de deposição para a região naso-faríngea durante 
a inspiração,^,, pode ser expressa por: 

- l í 
„ _ 1 ,,40,3(3 8 O 3 ( 3 > 4 ) 

e a probabilidade de deposição durante a expiração, n.E. P ° r : 
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-1 1 
_ = 1 „-487(3 8 0 3 ( 3 - 5 ) 
M E 1 E 

Q é a taxa de fluxo de ar (I min 1); 
D é o coeficiente de difusão da partícula (cm 2 s"1). 

As probabilidades de deposição totais obtidas para a região naso-faríngea, 
considerando as duas equações para homens, foram iguais a 0,008 e 0,009 durante 
atividades leves e durante o repouso, respectivamente. Para mulheres estas 
probabilidades de deposição foram idênticas às dos homens. 

Para a região tráqueo-brônquica, as probabilidades de deposição foram calculadas, 
utilizando-se as equações de Gormley-Kennedy (Gormley e Kennedy 1949), conforme 
apresentadas pela NCRP (NCRP 1984b), 

= 0 ,819e" 1 4 ' 6 3 A + 0,0976 e ' 8 9 ' 2 2 A + 0,0325 e 2 2 0 A + ... (3.6) 

onde: 
C é a concentração média de aerosóis na corrente de ar; 
C 0 é a concentração inicial de aerosóis na corrente de ar; 
A é o parâmetro de difusão = LD/^Ur 2 ) ; 
D é o coeficiente de difusão (cm 2 s"1); 
L é o comprimento do tubo (cm); 
U é a velocidade média do ar (cm s 1 ) ; 
r é o raio do tubo (cm). 

Se A for pequeno (A<0,0078) a equação 4.6, requer mais termos na série. Gormley e 
Kennedy sugeriram uma solução assintótica para evitar esta dificuldade: 

2 4 

— = 1 - 6,14 A
 3 + 4,8 A + 1,123 A 3 + . . . ( 3 - 7 ) 

Co 

0 coeficiente de difusão, D, pode ser estimado por (NRC 1991) 
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D KTE, (3.8) 
3 T I cp dp 

onde: 
K é a constante de Bolztmann; 
T é a temperatura em graus Kelvin; 
£, é o fator de correção de Cunningham; 
- a a viscosidade do ar; 

' : í 5™etro da partícula (cm). 

onde u é o livre caminho médio da partícula (0,65 x IO"5 cm de ar a 20° Celsius e a uma 
pressão de 1 atmosfera). Entretanto, estudos experimentais mostraram que as equações 
3.8 e 3.9 superestimam o coeficiente de difusão da partícula, para 0,5 nm < d p < 1,75 
nm. A melhor equação para esta faixa de tamanho de partícula é dada pela teoria cinética 
de grupo (cluster) de moléculas num gás. A fim de utilizar a equação 3.8 para estimar o 
coeficiente de difusão de partículas em uma faixa de partículas com diâmetros maiores 
do que 0,5 nm, o diâmetro da partícula deve ser substituído na equação 3.9 por: 

Não existe uma extensiva validação experimental das equações de Gormley-Kennedy 
^.ra difusão de partículas na região brônquica. Todavia, como mencionado no capítulo 

.i.erior, investigadores (Martin e Jacobi 1972) mostraram, experimentalmente, que os 
valores obtidos por estas equações precisam de correções para as seis primeiras 
gerações , Tabela 2.4, e podem ser aproximados pela função 

.a Cunningham pode ser estimado por 

(3.9) 

d; = dp{\ + 3e • 2 , 7 * 1 0 7 dp 
(3.10) 
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w = kQ J 

onde: 
w é a probabilidade de deposição; 
k é uma constante característica para um dado duto de ar; 
Q é a taxa de fluxo de ar durante a inspiração (I min 1) num dado dueto de ar. 

As dimensões dos duetos de ar da região tráqueo-brônquica para o homem e para 
a mulher utilizados nos cálculos, são aquelas fornecidas na Tabela 2.3. As taxas de 
respiração, para o homem e para a mulher, durante as atividades leves e repouso 
consideradas nesta pesquisa, foram aquelas mostradas na Tabela 2.2. Os fatores de 
correção apresentados na Tabela 2.4, para os duetos de ar das gerações da região 
brônquica superior, foram aplicados para corrigir as probabilidades de deposição. A Tabela 
3.9 apresenta as probabilidades de deposição resultantes para cada ramificação da região 
tráqueo-brônquica do homem e da mulher, durante as atividades leves e repouso, para 
átomos de descendentes do radônio ligados às partículas com um DAM de 0,25 um. 
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Tabela 3.9. Probabilidades de deposições de partículas com DAM de 0.25 um, na região 
tráqueo-brônquica. 

Ramificação Homem Mulher 

At. leves Repouso At. leves Repouso 

0 3,0 X IO" 4 4,2 x IO" 4 3,9 X IO" 4 6,9 x IO" 4 

1 2,2 X IO" 4 3,1 x IO" 4 2,9 X IO" 4 5,1 x IO" 4 

2 1,6 X IO" 4 2,3 x IO* 2,1 X IO" 4 3,8 x 10a 

3 1,2 X IO" 4 1,7 x IO" 4 1,6 X IO" 4 2,7 x IO"4 

4 1,2 X IO" 4 1.7 x IO" 4 1,6 X IO" 4 2,8 x IO"4 

5 1,3 X IO" 4 1,9 x IO4 1,8 X IO" 4 3,1 x IO"4 

6 1,3 X IO" 4 1.8 x IO" 4 1,7 X IO" 4 2,9 x IO"4 

7 1,8 X IO" 4 2,5 x IO" 4 2,3 X IO" 4 4,1 x IO"4 

8 2,5 X IO" 4 3,6 x IO" 4 3,3 X IO" 4 5,9 x 10a 

9 3,6 X IO" 4 5,0 x IO" 4 4,7 X IO" 4 8,2 x IO" 4 

10 5,1 X IO" 4 7,2 x IO" 4 6,6 X 10a 1,2 x IO"3 

11 7,3 X IO" 4 1,0 x IO" 3 9,5 X IO" 4 1,7 x IO"3 

12 1.0 X IO" 3 1,4 x IO" 3 1,4 X IO" 3 2,4 x IO"3 

13 1,4 X IO" 3 2,0 x IO" 3 1,9 X IO" 3 3,3 x IO"3 

14 2,0 X IO" 3 2,9 x IO" 3 2,7 X IO ' 3 4,7 x IO" 3 

15 2,9 X IO"3 4,1 x IO"3 3,8 X IO" 3 6,7 x IO"3 

16 4,1 X IO" 3 5.7 x IO" 3 5,3 X IO" 3 9,3 x IO" 3 

Total 1,5 X IO" 2 2,1 x IO" 2 1,9 X IO" 2 3,4 x IO" 2 

Para a região pulmonar, as probabilidades de deposição para adultos de ambos os 
sexos, durante as atividades leves e repouso, foram obtidas por meio de expressões 
empíricas, derivadas de probabilidades de deposição obtidas experimentalmente (Heyder 
et al. 1986). A probabilidade de deposição de partículas de aerosóis inalados para a 
região pulmonar pode ser determinada por: 
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Pa = LD + LG + L D L G 
(3.12) 

onde: 
p é a probabilidade de deposição alveolar: 
L 0 é a perda de partículas por difusão no sistema respiratório; 
L c é a perda de partículas por gravitação no sistema respiratório. 

A perda de partículas por difusão pode ser descrita por: 

onde: 
VD é o volume de espaço morto = VE + VB; 
VE é o volume da região extra-torácica (cm3); 
VB é o volume da região brônquica (cm3); 
V é o volume tidal (cm3); 
D é o coeficiente de difusão da partícula (cm 3 s"1) 
t A é o tempo médio de residência na região alveolar das partículas entrando na 
região (s); 
q é a densidade da partícula (g cm"3); 
d é o diâmetro da partícula (um). 

0 tempo de residência das partículas na região pulmonar pode ser obtido por: 

(3.13) 

e a perda de partículas por gravitação por: 

(3.14) 

tA = 0,5091 - f D 
(3.15) 
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onde: 
t é o período do ciclo da respiração (s), 
t s é o tempo de residência no espaço morto das partículas transportadas para a 
região pulmonar (s). 

O tempo de residência no espaço morto é dado por: 

h - h + — ( 3 - 1 6 ) 

Q 

onde: 
t B é o tempo de residência médio na região brônquica das partículas transportadas 
para a região pulmonar (s); 
Q é a taxa de fluxo de ar média (cm 2 s"1). 

O tempo de residência das partículas na região brônquica pode ser estimada por: 

V 1 + 2W ( 3 . 1 7 ) 
t D = 110 ±JL 

onde f é a capacidade residual funcional, isto é, o volume de gás existente no sistema 
respiratório no final de uma inspiração normal (cm3). 

As probabilidades de deposição para a região pulmonar foram estimadas usando 
os parâmetros fisiológicos fornecidos pela ICRP (ICRP 1975), para o sistema respiratório. 
A probabilidade de deposição de partículas com DAM igual a 0,25 um na região pulmonar 
do homem durante atividédes leves foi estimada como sendo igual a 0,14 e durante o 
repouso igual a 0,12. Para a mulher estas probabilidades foram de 0,13 e 0,10 durante 
as atividades físicas leves e durante o repouso, respectivamente. 

Para os descendentes do radônio livres, com um diâmetro termodinâmico médio 
(DTM) igual a 0,001 um e coeficiente de difusão de 0,035 cm 2 s 1 , o modelo da ICRP não 
pode ser aplicado. Além disso, existem poucos estudos de deposição de partículas 
ultrafinas; quase todas as experiências têm sido realizadas com partículas maiores que 
0,005 um. Estimativas usando os modelos descritos anteriormente produziram resultados 
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tão incoerentes que foi impossível obter qualquer conclusão. 0 modelo usado para 
estimar a probabilidade de deposição na região naso-faringeal (Yamada et al. 1988) foi 
de quase 100% para as partículas com DTM igual a 0,001 um. As equações de Gormley-
Kennedy, também estimaram como sendo de 100% a probabilidade de deposição total na 
região tráqueo-brônquica. Finalmente, o modelo para prever a probabilidade de deposição 
para a região pulmonar (Heyder et al. 1986) estimou como sendo de 95% esta 
probabilidade para partículas com aquele DTM. 

Neste estudo considerou-se que todos os descendentes do radônio não ligados 
a aerosóis quando inalados ficam depositados, sendo 50% na região naso-faringeal e 50% 
na região tráqueo-brônquica. Esta suposição é baseada em medidas feitas em atmosferas 
de laboratório para determinar a probabilidade de deposição na região nasal de 
descendentes de radônio não ligados (George e Breslin 1969). As probabilidades de 
deposição em cada ramificação da região tráqueo-brônquica foi estimada através das 
equações de Gormley-Kennedy. As probabilidades resultantes são apresentadas na Tabela 
3.10 para homem e para mulher, durante atividades leves e repouso. 

Tabela 3.10. Probabilidades de deposições de partículas com DTM de 0,001 um, na 
região tráqueo-brônquica. 

Ramificação Homem Mui ner Ramificação 

At. leves Repouso At. leves Repouso 

0 1,6 x IO" 2 2,2 x IO" 2 2,0 x IO"2 3,5 x IO"2 

1 1,3 x IO" 2 1,8 x IO" 2 1,7 x IO" 2 2,8 x IO" 2 

2 1,1 x IO" 2 1,5 x IO"2 1,4 x IO"2 2.3 x IO"2 

3 9,2 x IO" 3 1,3 x IO" 2 1,2 x IO" 2 1,9 x IO" 2 

4 2,0 x IO" 2 2,6 x IO" 2 2,5 x IO"2 3,8 x IO"4 

5 2,6 x IO" 2 3,4 x IO" 2 3,3 x IO" 2 4.8 x IO" 2 

6 3,4 x IO" 2 4,4 x IO" 2 4,2 x IO' 2 5,7 x IO" 2 

7 4,4 x IO" 2 5,3 x IO" 2 5,1 x IO' 2 6,3 x IO"2 

8 5,3 x IO" 2 6,1 x IO" 2 6,0 x IO' 2 6,5 x IO' 2 

9 6,5 x IO" 2 6,9 x IO" 2 6,8 x IO" 2 6,0 x IO" 2 

10 6,8 x IO" 2 6,3 x IO" 2 6,5 x IO' 2 4,1 x IO" 2 

11 6,2 x IO" 2 4,8 x IO" 2 5,1 x IO" 2 1,9 x IO" 2 

12 4,6 x IO" 2 2,6 x IO" 2 3.1 x IO' 2 4,7 x IO' 3 

13 2,5 x IO" 2 8,6 x IO" 3 1.1 x IO" 2 4,1 x IO" 4 

14 8,4 x IO" 3 1,3 x IO" 3 2,2 x IO"3 

8,3 x 10* 
15 1,3 x IO"3 1,2 x IO"5 1,2 x 10^ 1.0 x IO"8 

16 4,5 x IO" 5 8,6 x IO"7 8.6 x IO"7 1.3 x IO"9 

Total 5,0 x IO" 1 5,0 x IO" 1 5.0 x 10-1 5.0 x IO" 1 
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A Tabela 3.11 mostra um sumário das probabilidades de deposição adotadas 
neste trabalho. Estes valores são um pouco diferentes daqueles estimados 
provisoriamente pela ICRP (ICRP 1980a), mas estão em boa concordância com os de 
outros autores (Jacobi e Eisfeld 1980: Heyder et al. 1986; James 1988). Medições de 
átomos de 2 1 8 Po (RaA) não ligados em situações ambientais (concentrações de partículas 
iguais a 3 x IO 4 partículas por cm 3) indicaram um valor médio de 0,07 (George and 
Breslin 1980). Os valores para os outros radionuclídeos descendentes do radônio não 
ligados são tão pequenos que podem ser desprezados (NCRP 1984b). 

Tabela 3 .11 . Sumário das probabilidades de deposições médias de descendentes de 
radônio livres e ligados às partículas. 

Sexo Região do 

sist. resp. 

Probabilidades de deposições 

Atividades 

Região do 

sist. resp. Átomos livres DAM = 0.25 um 

Homem 
Leves N-F 0,50 0,01 

T-B 0,50 0,02 
P 0,00 0,14 

Total 1,00 0,17 

Repouso N-F 0,50 0,01 
T-B 0,50 0,02 
P 0,00 0,12 

Total 1,00 0,15 
Mulher 
Leves N-F 0,50 0,01 

T-B 0,50 0,02 
P 0,00 0,13 

Total 1,00 0,16 

Repouso N-F 0,50 0,01 
T-B 0,50 0.03 
P 0,00 0,10 

Total 1,00 0,14 
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A atividade de Pb depositada por dia no sistema respiratório, estimada a partir 
da carga corporal líquida de 2 1 0 Pb, foi calculada usando-se as equações 2.14 - 2.18. A 
carga corporal de 2 1 0 Pb foi estimada dos resultados obtidos para a carga de 2 1 0 Pb no 
crânio, Tabela 3.5. A massa de osso no crânio foi considerada como sendo 14,2% da 
massa total de osso no esqueleto (ICRP 1975). A fração de descendentes do radônio 
depositada no sistema respiratório e transferida para o fluido do corpo (sangue) foi 
estimada pelas equações 2.14 e é igual a 0,95. A fração de 2 1 0 Pb transferida do sangue 
para o osso é aquela apresentada na Tabela 2.7. A fração de 2 1 0 Pb que passa do sistema 
respiratório para o osso pode ser calculada através da equação 2.15. Como discutido no 
capítulo anterior, o 2 1 0 Pb no osso tem três meias-vidas biológicas. Para a mais longa 
destas meias-vidas biológicas foram adotados dois valores distintos, que produziram duas 
constantes de decaimentos efetivos. Uma constante de decaimento efetivo igual a 1,54 
x IO" 4 dia"1 foi calculada com a meia-vida biológica de 10.000 dias, conforme recomendado 
pela ICRP (ICRP 1980a). Uma outra constante de decaimento efetivo igual a 1,05 x IO"4 

dia"1 foi derivada de medições de cintilaçao, realizadas in vivo num indivíduo com uma 
significativa carga corporal de 2 1 0 Pb (Cohen et al. 1992). Em ambas as estimativas, a 
meia-vida radioativa do 2 1 0 Pb adotada foi de 22,3 anos (ICRP 1983), embora uma revisão 
da literatura concernente indicou que existe uma variação de 20,4 a 23,3 anos na 
estimativa da meia-vida radioativa deste elemento. A equação 2.17 foi utilizada para 
calcular a atividade de 2 1 0 Pb depositada por dia no osso devida à inalação constante de 
descendentes de radônio. 0 tempo de exposição é aquele mostrado na Tabela 3.3. A 
quantidade de 2 1 0 Pb depositada no osso devido às fontes naturais, conforme Tabela 1.6, 
foi considerada para a obtenção da carga corporal líquida de 2 1 0 Pb, devida à inalação de 
descendentes de radônio existentes nas residências, com concentrações de radônio acima 
da média. Para esta estimativa foi também utilizada a equação 2.17, mas o tempo de 
exposição foi considerado como sendo a idade do indivíduo. Foi, também, levado em 
consideração o histórico de fumante de cada indivíduo (Tabela 3.4). Para estas 
estimativas foi assumido que todos os parâmetros considerados permaneceram 
constantes, durante todo o tempo de exposição, com exceção do fumo que foi 
considerado somente para um período específico. Ambas as estimativas consideram a 
quantidade de chumbo que é excretada pelo corpo. A atividade que é estimada, segundo 
a equação 2.18, como sendo depositada diariamente no sistema respiratório, utilizando 
a constante de decaimento efetivo recomendada pela ICRP (A., c r p), é mostrada na Tabela 
3.12. 0 erro para a quantidade de 2 1 0 Pb depositado no osso, devido às fontes naturais, 
foi considerado como sendo igual à raiz quadrada do valor. 0 erro foi propagado usando 
a fórmula de expansão de Taylor, encontrada em livros de estatística (Meyer 1975). 

92 



Tabela 3 . 1 2 . Atividade de Pb depositada por dia no sistema respiratório, estimada 
através da carga corporal de 2 1 0 Pb e da constante de decaimento efetivo fornecida pela 
ICRP. 

Indiv. Carga corporal de 2 1 0 Pb (Bq) Atividade 

(mBq d"1) 

Indiv. 

Medida Natural Líquida 

Atividade 

(mBq d"1) 
NYS01 20,6 ± 19,3 8,80 ± 2,97 11,8 ± 19,5 24 ± 40 
NYS02 44,9 ± 17,2 8,79 ± 2,96 36,1 + 17,4 74 ± 36 
NYS04 79,6 ± 15,6 8,73 ± 2,95 70.8 + 15,9 111 ± 25 
NYS05 24,6 ± 11,9 8,78 ± 2,96 15,8 + 12,3 24 ± 18 
NYS07 28,8 ± 10,0 8,74 ± 2,96 20,1 + 10,5 33 ± 17 
NYS08 57,1 ± 11,9 8,71 ± 2,95 48,4 ± 12,3 80 ± 20 
NYS10 37,5 ± 16,4 8,81 ± 2,97 28,7 ± 16,7 44 ± 26 
NYS14 32,0 ± 12,4 8,63 ± 2,94 23,4 ± 12,8 37 ± 20 
NYS17 24,6 ± 14,3 6,62 ± 2,57 18,0 + 14,5 37 ± 30 
NYS 18 24,3 ± 15,6 8,51 ± 2,92 15,8 + 15,9 29 ± 29 
NYS19 50,7 ± 11,6 8,36 ± 2,89 42,4 + 12,0 93 ± 26 
NYS20 48,6 ± 18,5 8,71 ± 2,95 39.9 + 18,7 69 ± 32 
NYS21 24,3 ± 18,5 8,66 + 2,94 15,7 + 18,7 28 ± 33 
NYS24 28,5 ± 21,9 8,49 ± 2,91 20,0 ± 22,1 32 ± 42 
NYS26 25,9 ± 33,8 8,83 ± 2,97 17,1 ± 33,9 25 ± 50 
NYS35 53,1 ± 13,5 8,79 ± 2,96 44,3 + 13,8 76 ± 24 
NYS37 43,6 ± 18,5 8,25 ± 2,87 35,3 + 18,7 121 ± 64 
PF001 15,1 ± 8,7 8,02 ± 2,83 7,1 + 9,2 107 ±139 
PF002 45,5 ± 11,9 7,96 ± 2,82 37,5 + 12,2 568 ±185 

0 número de átomos de Pb, que têm origem no sistema respiratório, foi estimado 
pela equação 2.19. Este resultado, combinado com as equações 2.20 -2.22, permitiu 
estimar o número de átomos dos descendentes do radônio, que estavam presentes 
diariamente no sistema respiratório. A Tabela 3.13 apresenta o número de átomos de 
2 1 0 Pb, 2 1 8 Po (RaA), 2 1 4 Pb (RaB) e 2 1 4 Bi (RaC) que estavam presentes no sistema 
respiratório. 0 número de átomos de 2 1 8 Po representa a soma de todos os átomos de 
2 1 8 Po, isto é, os átomos de 2 1 8 Po ligados e não ligados às partículas. 
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Tabela 3.13. Número de átomos depositados por dia no sistema respiratório. 

Indivíduo Número de átomos (IO 6) Indivíduo 
2 i o p b 2 1 8PoTotal 2 1 4 p b 2 i 4 B i 

NYS01 24,4 2,4 14,7 7,3 
NYS02 74,7 7,4 44,8 22,4 
NYS04 112,4 11,2 67,4 33,7 
NYS05 23,8 2,4 14.3 7,2 
NYS07 47,8 4,8 28.7 14,3 
NYS08 80,3 8,0 48.2 24,1 
NYS 10 44,7 4,5 26.8 13,4 
NYS14 37,0 3,7 22 2 11.1 
NYS17 37,1 3,7 22.3 11,1 
NYS18 28,9 2,9 17.4 86,7 
NYS19 93,5 9,4 56,2 28,0 
NYS20 69,2 6,9 41,5 20,7 
NYS21 28,0 2,8 16,9 8,4 
NYS24 38,3 3,8 23,0 11,5 
NYS26 25,6 2,6 15,4 7,6 
NYS35 76,9 7,7 46,1 23,1 
NYS37 122,1 12,2 73,3 36,6 
PF001 107,8 10,8 64,7 32,3 
PF002 571,8 57,2 343,1 171.5 

218r PoTotal = 2 1 8 Po* + 2 1 B Po 218r 

Uma vez que cada um destes átomos tem uma probabilidade de deposição 
diferente, eles precisam ser quantificados. Utilizando a equação 2.23 e os dados da 
Tabela 3 .11, a fração de átomos de 2 1 8 Po não ligados (RaA*), que contribui para o 
número total de átomos de 2 1 8 Po depositados no sistema respiratório por dia, foi estimado 
como sendo igual a 0,07. Assim, a equação 2.24 pode ser utilizada para estimar o 
número de átomos de RaA* depositados no sistema respiratório por dia, conforme 
apresentado na Tabela 3.14. 
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Tabela 3 . 1 4 . Número de átomos de Po, ligados e nao ligados às partículas, depositados 
por dia no sistema respiratório. 

Indivíduo Número de átomos (ÍCP) Indivíduo 
2 1 8PoTotal 2 1 8 Po* 2 1 8 Po 

NYS01 24,4 1,7 22,7 
NYS02 74,7 5,2 69.5 
NYS04 112,4 7,9 104,5 
NYS05 23,8 1,7 22.1 
NYS07 47,8 3,3 44,5 
NYS08 80,4 5,6 74.8 
NYS10 44,7 3,1 41.6 
NYS14 37,0 2,6 34,4 
NYS17 37,1 2,6 34,5 
NYS18 28,9 2.0 26,9 
NYS19 93,6 6,6 87,0 
NYS20 69,2 4,8 6,4 
NYS21 28,1 2,0 26,1 
NYS24 38,3 2,7 35,6 
NYS26 25,6 1,8 23,8 
NYS35 76,9 5,4 71,5 
NYS37 122,2 8,6 113,6 
PF001 107,9 7,6 100.3 
PF002 571.9 40,0 531.9 

;Po* = átomos não ligados. 
Po = átomos ligados. 

Para quantificar o número de descendentes de radônio, depositados em cada 
compartimento do sistema respiratório, é necessário estimar a percentagem de partículas 
depositadas em cada compartimento. As probabilidades de deposição, combinadas com 
as frações de tempo de exposição durante atividades leves e repouso, permitiram calcular 
a percentagem normalizada de partículas depositadas por dia em cada compartimento do 
sistema respiratório, como apresentada na Tabela 3.15. 
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Tabela 3.15. Percentagem normalizada de partículas depositadas em cada região do 
sistema respiratório. 

Indivíduo Região do sistema respiratório Indivíduo 

N-F T-B P 

NYS01 0,068 0,176 0,757 
NYS02 0,068 0,176 0,757 
NYS04 0,067 0,167 0,766 
NYS05 0,064 0,127 0,809 
NYS07 0,063 0,125 0,812 
NYS08 0,067 0,166 0,768 
NYS10 0,068 0,177 0,755 
NYS14 0,067 0,171 0,762 
NYS17 0,067 0,170 0,763 
NYS18 0,066 0,158 0,776 
NYS19 0,063 0,125 0,812 
NYS20 0,063 0,125 0,812 
NYS21 0,067 0,165 0,768 
NYS24 0,064 0,128 0,809 
NYS26 0,063 0,127 0,810 
NYS35 0,063 0,126 0,811 
NYS37 0,063 0,126 0,811 
PF001 0,064 0,127 0,809 
PF002 0,067 0,166 0,768 

• 

0 número de átomos dos descendentes do radônio depositados por dia em cada 
região do sistema respiratório, pode ser estimado combinando os dados das Tabelas 3.13 
e 3.14 com as percentagens apresentadas na Tabela 3.15. 0 número de átomos dos 
descendentes do radônio depositados por dia nas regiões naso-faríngea, tráqueo-brônquica 
e pulmonar, estão apresentados, respectivamente, nas Tabelas 3.16, 3.17 e 3.18. 
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Tabela 3.16. Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por dia na 
região naso-faríngea de cada indivíduo. 

Indivíduo Número de átomos (IO 4) Indivíduo 
2 1 8 Po* 2 1 8 p 0 2 1 4 p b 2 1 4 Bi 

NYS01 8,6 15,4 99,1 49,6 
NYS02 26,2 47,0 303,2 151,6 
NYS04 39,4 69,7 449,9 225,0 
NYS05 8,4 14,1 91,1 45,6 
NYS07 16.7 27,8 179,6 89,8 
NYS08 28,1 49,8 321,0 160,5 
NYS10 15,7 28,2 181,8 90.9 
NYS14 12,9 23,1 149,2 74,6 
NYS17 13,0 23,1 149,3 74,6 
NYS18 10,1 17,7 114,1 57,1 
NYS19 32,8 54,6 352,3 176,1 
NYS20 24,2 40,4 260,5 130.3 
NYS21 9,8 17,4 112,2 56,1 
NYS24 13,4 22,8 146,8 73,4 
NYS26 8,9 15,1 97,6 48,8 
NYS35 26,9 45,1 291,3 145,6 
NYS37 42,8 71,6 461,7 230,8 
PF001 37,8 53,9 412,3 206,1 
PF002 200.2 354,1 2284,7 1142,4 
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Tabela 3.17. Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por dia na 
região tráqueo-brônquica de cada indivíduo. 

Indivíduo Número de átomos (IO 4) 
2 1 8 Po* 2 1 8 p 0 2 1 4 Pb 2 1 4 B j 

NYS01 8,6 39,9 257,9 128,9 
NYS02 26,2 122,2 788,7 394,3 
NYS04 39,4 174,6 1126,3 563,2 
NYS05 8,4 28,2 182,2 91,1 
NYS07 16,7 55,7 359.1 179,6 
NYS08 28,1 123,9 799,7 399,8 
NYS10 15,7 73,6 475,1 237,6 
NYS14 13,0 58,8 379,5 189,8 
NYS17 13,0 58,6 378,1 189,1 
NYS18 10,1 42,5 273,9 136,9 
NYS19 32,8 109,2 704.6 352,3 
NYS20 24,2 80,8 521,0 260,5 
NYS21 9,8 43,2 278,7 139,4 
NYS24 13,4 45,5 293,6 146,8 
NYS26 8,9 30,3 195,3 97,6 
NYS35 26,9 90,3 582,6 291,3 
NYS37 42,8 143,1 923,4 461,7 
PF001 37,8 127,8 824,5 412,3 
PF002 200,2 882,1 5690,7 2845,4 
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Tabela 3.18. Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por dia na 
região pulmonar de cada indivíduo. 

Indivíduo Número de átomos (IO 6) Indivíduo 
2 1 8 Po* 2 1 8 Po 2 1 4 p b 2 1 4 B j 

NYS01 0 1,7 11,1 5,5 
NYS02 0 5,3 33,9 16,9 
NYS04 0 8,0 51,7 25,9 
NYS05 0 1,8 11,6 5,8 
NYS07 0 3,6 23.3 11,7 
NYS08 0 5,7 37,0 18,5 
NYS10 0 3,1 20,3 10,1 
NYS14 0 2,6 16,9 8,5 
NYS17 0 2,6 17,0 8.5 
NYS18 0 2,1 13,5 6,7 
NYS19 0 7,1 45,6 22,8 
NYS20 0 5,2 33,7 16,9 
NYS21 0 2,0 12,9 6,5 
NYS24 0 2,9 18,6 9,3 
NYS26 0 1,9 12,4 8,2 
NYS35 0 5,8 37,4 18,7 
NYS37 0 9,2 59,4 29,7 
PF001 0 8.1 52,3 26,2 
PF002 0 40,8 263,4 131,7 

99 



O número de átomos de descendentes do radônio. depositados em cada 
ramificação da região tráqueo-brônquica, foi estimado pelas equações 2.32 e 2.33. As 
probabilidades de deposição para cada ramificação, apresentadas nas Tabelas 3.9 e 3.10, 
foram normalizadas em relação à probabilidade de deposição total na região tráqueo-
brônquica. 0 número total de átomos de descendentes de radônio ( 2 1 8 Po*, 2 1 8 Po, 2 1 4 Pb e 
2 1 4 Bi) utilizados na estimativa foram aqueles apresentados na Tabela 3.17. A Tabela 3.19 
mostra o número de átomos de descendentes de radônio depositados por hora em cada 
ramificação da região tráqueo-brônqucia. Os resultados foram normalizados para hora para 
serem utilizados em estimativas futuras; entretanto, o número total de átomos 
depositados na região tráqueo-brônquica também é dado por dia, para comparação com 
os valores da Tabela 3.17. 

Tabela 3.19. Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por hora em 
cada ramificação da região tráqueo-brônquica de um indivíduo do Estado de New York. 

Ramificação Número de átomos (IO 2) Ramificação 
2 1 8 Po* 2 1 8 Po 2 1 4 p b 2 1 4 Bi 

0 3,7 6,1 39,5 19,7 
1 3,0 4,5 29,3 14,6 
2 2,5 3,4 21,7 10,9 
3 2,0 2,4 15,7 7,8 
4 4,2 2,5 15,9 7,9 
5 5,4 2,8 17,7 8,9 
6 6,5 2,6 16,7 8,4 
7 7,5 3,7 23,6 11,8 
8 8,1 5,2 33,7 16,8 
9 8,1 7,3 47,1 23,5 

10 6,5 10,4 67,2 33,6 
11 4 ,1 14,8 95,8 47,9 
12 1,9 21,2 136,9 68,4 
13 0,6 29,0 186,8 93,4 
14 0,1 41,9 270,4 135,2 
15 0,0 59,8 385,9 192,9 
16 0,0 83,0 535,4 267,7 

Total 855,6 3.997,0 25.787,0 12.893,5 
Total - normalizado para dia para comparação com os valores da Tabela 3.17. 
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A atividade retida por hora em cada ramificação da região tráqueo-brônquica, 
devido aos átomos de 2 1 8 Po e 2 1 4 Bi ( 2 1 4Po), foi calculada através da equação 2.34. Na 
atividade transferida para o sangue foi levada em consideração através da utilização dos 
coeficientes de conversão, apresentados na Tabela 2.5. Para estimar a atividade retida 
em cada ramificação por unidade de tempo e unidade de área, a área total de cada 
ramificação foi calculada baseada nos dados contidos na Tabela 2.3. A Tabela 3.20 
apresenta a atividade retida por unidade de tempo (Bq h"1) e a atividade retida por unidade 
de tempo e de área (Bq h"1 cm"2)em cada ramificação da região tráqueo-brônquica. 

Tabela 3.20. Atividade depositada por unidade de tempo e atividade depositada por 
unidade de tempo e de área em cada ramificação da região tráqueo-brônquica de um 
indivíduo do Estado de New York. 

Ramificação Atividade por hora Atividade por hora por 
(Bq/h) área (Bq/h/cm 2) 

2 1 8 Po 2 1 4 Bi 2 1 8 Po 2 1 4 Bi 

0 1,62 0,80 0,03 0,01 
1 1,49 0,60 0,05 0,02 
2 1,11 0,44 0,07 0,03 
3 0,80 0,32 0,09 0,04 
4 0,81 0,32 0,03 0,01 
5 0,91 0,36 0,03 0,01 
6 0,85 0,34 0,02 0,01 
7 1,21 0,48 0,02 0,01 
8 1,72 0,69 0,02 0,01 
9 2,40 0,96 0,02 0,01 

10 3,43 1,37 0,02 0,01 
11 4,89 1,95 0,02 0,01 
12 6,99 2,79 0,02 0,01 
13 9,54 3,81 0,02 0,01 
14 13,81 5,51 0,02 0,01 
15 19,70 7,86 0,02 0,01 
16 27,34 10,91 0,02 0,01 
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A taxa de dose equivalente (mSv h"1) para cada ramificação da região tráqueo-
brônquica foi estimada multiplicando-se a atividade retida por unidade de tempo e de área 
em cada ramificação pelo fator correspondente, apresentado na Tabela 2 .11. Nesta 
estimativa, o fator de qualidade para partículas alfas utilizado foi aquele recomendado 
pela ICRP. A Tabela 3.21 apresenta as taxas de dose para cada ramificação da região 
tráqueo-brônquica. 

Tabela 3 .21 . Taxa de dose equivalente para cada ramificação da região tráqueo-brônquica 
de um indivíduo do Estado de New York. 

Ramificação Taxa de dose equivalente (mSv/h) Ramificação 
2 1 8 p 0 2 1 4 Bi Total 

0 0,00 0,04 0,04 
1 0,02 0,07 0,08 
2 0,08 0,13 0,21 
3 0,10 0,17 0,28 
4 0,12 0,10 0,22 
5 0,10 0,08 0,18 
6 0,07 0,06 0,13 
7 0,10 0,07 0,17 
8 0,11 0,07 0,18 
9 0,11 0,08 0,19 

10 0,15 0,09 0,23 
11 0,14 0,08 0,23 
12 0,14 0,08 0,22 
13 0,14 0,08 0,21 
14 0,15 0,09 0,23 
15 0,14 0,08 0,22 
16 0,13 0,08 0,21 

A taxa de dose equivalente média para a região tráqueo-brônquica foi estimada pela 
equação 2.36. Como pode ser observado na Tabela 3 .21, as taxas de dose equivalente 
para a traquéia (ramificação 0) e para o primeiro brônquio (ramificação 1) são bem 
menores do que as outras taxas de dose equivalente para as outras gerações. Assim, 
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para obter um valor mais representativo para a taxa de dose equivalente média, as 
contribuições destas ramificações não foram incluídas na equação 2.36. A influência 
desta simplificação para a estimativa da média é relativamente pequena. 

A Tabela 3.22 apresenta a dose equivalente média, anual e total, para a região 
tráqueo-brônquica, estimada através da carga corporal de 2 1 0 Pb determinada por medidas 
de cintilação realizadas in vivo em contador de corpo inteiro. A dose equivalente anual foi 
calculada considerando o número de horas anuais de exposição e a dose equivalente total 
foi obtida a partir da integração da dose equivalente anual para o tempo de exposição 
total. 

Tabela 3.22. Dose equivalente anual e total para a região tráqueo-brônquica, estimada 
através da carga corporal de 2 1 0 Pb. 

Indivíduo Dose equivalente (Sv) Indivíduo 

Anual Total 

NYS01 1,01 ± 1,67 18,17 ± 30,02 
NYS02 3,09 ± 1,49 55,58 ± 26,81 
NYS04 4,41 ± 0,99 145,48 ± 32,60 
NYS05 0,61 ± 0,47 23,66 ± 18,35 
NYS07 0,83 ± 0,44 24,16 ± 12,61 
NYS08 3,13 ± 0,79 90,76 ± 22,99 
NYS10 1,86 ± 1,08 65 ,11 ± 37,75 
NYS14 1,49 ± 0,81 49,03 ± 26,80 
NYS17 1,48 ± 1,20 27,23 ± 21,99 
NYS18 1,07 ± 1,08 24,66 ± 24,76 
NYS19 2,35 ± 0,66 37,52 ± 10,61 
NYS20 1,73 ± 0,81 45,09 ± 21,16 
NYS21 1,09 ± 1,35 26,18 ± 31,34 
NYS24 0,98 ± 1,08 20,52 ± 22,64 
NYS26 0,65 ± 1,29 26,01 ± 51,74 
NYS35 1,94 ± 0,60 50,42 ± 15,69 
NYS37 3,07 ± 1,63 24,59 ± 13,02 
PF001 2,75 ± 3,57 2,75 ± 3,57 
PF002 22,27 ± 7,24 22,27 ± 7,24 
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Considerando que os descendentes do radônio são homogeneamente distribuídos 
na região pulmonar, a equação 2.4 foi utilizada para estimar a dose nesta região. 0 
número de decaimentos pode ser estimado pela combinação do número de átomos 
depositados com os coeficientes de retenção, dados pela Tabela 2.5. A energia potencial 
de cada átomo (Tabela 2.9) foi utilizada para determinar a contribuição de cada 
descendente para a dose. A energia potencial de cada radionuclídeo deve ser considerada 
porque os produtos de decaimento irão contribuir para a dose local. A massa da árvore 
brônquica e pulmonar (Tabela 2.1) foi considerada para estimar a dose para a região 
pulmonar. As doses equivalentes médias resultantes, estimadas da carga corporal de 
2 1 0 Pb, estão apresentadas na Tabela 3.23. Nestes cálculos considerou-se que as 
condições de exposição foram mantidas constantes durante todo o período. 

Tabela 3.23. Dose equivalente anual e total para a região pulmonar, estimadas através 
da carga corporal de 2 1 0 Pb. 

Indivíduo Dose equivalente Indivíduo 

Anual (Sv) Total (Sv) 

NYS01 0,22 ± 0,36 3,91 ± 6,46 
NYS02 0,67 ± 0,32 11,97 ± 5,77 
NYS04 1,01 ± 0,23 33,42 ± 7,49 
NYS05 0,19 ± 0,14 7,23 ± 5,61 
NYS07 0,26 ± 0,14 7,53 ± 3,93 
NYS08 0,73 ± 0,18 21,02 ± 5,33 
NYS10 0,40 ± 0,23 13,91 ± 8,06 
NYS14 0,33 ± 0,18 10,96 ± 5,99 
NYS17 0,33 ± 0,27 6,13 ± 4,95 
NYS18 0,26 ± 0,27 6,07 ± 6,09 
NYS19 0,73 ± 0,21 11,66 ± 5,99 
NYS20 0,54 ± 0,25 14,01 ± 6,58 
NYS21 0,25 ± 0,30 6,09 ± 7,29 
NYS24 0,30 ± 0,33 6,24 ± 6,89 
NYS26 0,20 ± 0,40 7,96 ±15,83 
NYS35 0,60 ± 0,19 15,54 ± 4,84 
NYS37 0,95 ± 0,50 7,60 ± 4,02 
PF001 0,84 ± 1,09 0,84 ± 1,09 
PF002 5,16 ± 1,68 5,16 ± 1,68 
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A dose equivalente média para o sistema respiratório, estimada a partir da carga 
corporal de 2 1 0 Pb, pode finalmente ser avaliada, somando-se as doses equivalentes 
médias para as regiões tráqueo-brônquica e pulmonar, mostradas, respectivamente, nas 
Tabelas 3.22 e 3.23, uma vez que a dose para a região naso-faríngea pode ser 
considerada desprezível, conforme discutido em capítulo anterior. As doses equivalentes 
anual e total para o sistema respiratório são apresentadas na Tabela 3.24 para os 
indivíduos do NYS e da família da Pennsylvania, cujas medições realizadas in vivo, em 
contador de corpo inteiro, forneceram resultados acima do limites de detecção. 

Tabela 3.24. Dose equivalente anual e total para sistema respiratório, estimadas através 
da carga corporal de 2 1 0 Pb e constante de decaimento efetivo fornecida pela ICRP. 

Indivíduo Dose equivalente (Sv) Indivíduo 

Anual Total 

NYS01 1,23 ± 1,71 22,08 ± 30.70 
NYS02 3,75 ± 1,52 67,54 ± 27,42 
NYS04 5,42 ± 1,01 178,89 ± 33,45 
NYS05 0,79 ± 0,49 30,89 ± 19,19 
NYS07 1,57 ± 0,65 45,46 ± 18,94 
NYS08 3,86 ± 0,81 111,78 ± 23,60 
NYS10 2,26 ± 1,10 79,01 ± 38,60 
NYS14 1,82 ± 0,83 59,99 ± 27,46 
NYS17 1,81 ± 1,23 33,36 ± 22,54 
NYS18 1,34 ± 1,11 30,72 ± 25,49 
NYS19 3,07 ± 0,69 49,18 ± 11,11 
NYS20 2,27 ± 0,85 59,10 ± 22,16 
NYS21 1,34 ± 1,34 32,27 ± 32,18 
NYS24 1,27 ± 1,13 26,76 ± 23,67 
NYS26 0,85 ± 1,34 33,96 ± 54,11 
NYS35 2,54 ± 0,63 65,96 ± 16,42 
NYS37 4,02 ± 1,70 32,19 ± 13,63 
PF001 3,58 ± 3,73 3,58 ± 3,37 
PF002 27,43 + 7,43 27,43 ± 7,43 
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Como descrito anteriormente, foram usados dois conceitos para avaliar a dose 
efetiva; em ambos foi utilizado o fator de peso para o pulmão recomendado pela ICRP 
(ICRP 1991). A dose média para o pulmão (DMP) foi estimada através da equação 2.39, 
utilizando os dados da Tabela 3.24. Para estimar a dose regional para o pulmão (DRP) foi 
utilizada a equação 2.40, e as doses médias para as regiões tráqueo-brônquica e 
pulmonar foram aquelas apresentadas, respectivamente, nas Tabelas 3.22 e 3.24. A 
dose média e regional para o pulmão estão mostradas na Tabela 3.25. 

Tabela 3.25. Dose média para o pulmão (DMP) e dose regional para o pulmão (DRP), 
estimadas através da carga corporal de 2 1 0 Pb e constante de decaimento efetivo fornecida 
pela ICRP. 

Indivíduo DMP DRP 
(Sv) (Sv) 

NYS01 2,65 ± 3,68 1,33 ± 1,84 
NYS02 8,11 ± 3,29 4,05 ± 1,65 
NYS04 21,47 ± 4,01 10,73 ± 2,01 
NYS05 3,71 ± 2,30 1,85 ± 1,15 
NYS07 3,80 ± 1,58 1,90 ± 0,79 
NYS08 13,41 ± 2,83 6,70 ± 1,42 
NYS10 9,48 ± 4,63 4,74 ± 2,32 
NYS14 7,20 ± 3,30 3,60 ± 1,65 
NYS17 4,00 ± 2,71 2,00 ± 1,35 
NYS18 3,69 ± 3,06 1,84 ± 1,53 
NYS19 5,90 ± 1,33 2,95 ± 0,67 
NYS20 7,09 ± 2,66 3,55 ± 1,33 
NYS21 3,87 ± 3,86 1,94 ± 1,93 
NYS24 3,21 ± 2,84 1,61 ± 1,42 
NYS26 4,08 ± 6,49 2,04 ± 3,25 
NYS35 7,92 ± 1,97 3,96 ± 0,99 
NYS37 3,86 ± 1,64 1,93 ± 0,82 
PF001 0,43 ± 0,45 0,22 ± 0,22 
PF002 3,29 ± 0,89 1,65 ± 0,45 
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Como mencionado anteriormente, neste trabalho, foram utilizados dois valores de 
constantes de decaimento efetivo para o 2 1 0 Pb, devido à meia-vida biológica mais longa 
deste radionuclídeo. Os valores contidos nas Tabelas 3.12 - 3.25 foram estimados com 
a constante de decaimento efetivo, 1,54 x IO"4 dia"1, recomendada pela ICRP (ICRP 
1980). Os mesmos procedimentos foram utilizados para realizar estimativas utilizando a 
constante de decaimento efetivo, determinada por medidas de cintilação in vivo, 
realizadas em contador de corpo inteiro (Cohen et al. 1992). A Tabela 3.26 apresenta a 
atividade depositada por dia no sistema respiratório, estimada mediante a carga corporal 
de 2 1 0 Pb e a constante de decaimento igual a 1,05 x IO" 4 d ia 1 . 

Tabela 3.26. Atividade de Pb depositada por dia no sistema respiratório, estimada da 
carga corporal de 2 1 0 Pb e a constante de decaimento efetivo das medições in vivo. 

Indiv. Carga corporal de 2 1 0 Pb (Bq) Atividade 

(mBq d"1) 

Indiv. 

Medida Natural Líquida 

Atividade 

(mBq d"1) 

NYS01 20,6 ± 19,3 12,1 ± 3,5 8,5 ± 19,6 15 ± 35 
NYS02 44,9 ± 17,2 12,1 ± 3,5 32,9 ± 17,5 59 ± 32 
NYS04 79,6 ± 15,6 11,9 ± 3,4 67,7 ± 15,9 86 ± 20 
NYS05 24,6 ± 11,9 12,0 ± 3,5 12,6 ± 12,3 15 ± 15 
NYS07 28,8 ± 10,0 11,9 ± 3,5 16,9 ± 10,5 23 ± 14 
NYS08 57,1 ± 11,9 11,8 ± 3,4 45,3 ± 12,3 6 1 ± 17 
NYS10 37,5 ± 16,4 12,1 ± 3,5 25,4 ± 16,7 3 1 ± 21 
NYS14 32,0 ± 12,4 11,6 ± 3,4 20,4 ± 12,8 26 ± 16 
NYS17 24,6 ± 14,3 7,8 ± 2,8 16,8 ± 14,5 30 ± 26 
NYS18 24,3 ± 15,6 11,3 ± 3,4 13,1 ± 15,9 20 ± 25 
NYS19 50,7 ± 11,6 10,9 ± 3,3 39,8 ± 12,0 78 ± 24 
NYS20 48,6 ± 18,5 11,8 ± 3,4 36,8 ± 18,7 53 ± 27 
NYS21 24,3 ± 18,5 11,7 ± 3,4 12,6 ± 18,7 19 ± 28 
NYS24 28,5 ± 21,9 11,2 ± 3,4 17,3 ± 22,1 28 ± 36 
NYS26 25,9 ± 33,8 12,2 ± 3,5 13,7 ± 33,9 16 ± 40 
NYS35 53,1 ± 13,5 12,1 ± 3,5 41,7 ± 13,8 59 ± 20 
NYS37 43,6 ± 18,5 10,7 ± 3,3 32,9 ± 18,7 106 ± 6 1 
PF001 15,1 ± 08,7 10,2 ± 3,2 4,9 ± 9,2 74 ±139 
PF002 45,5 ± 11,9 10,1 ± 3,2 35,4 ± 12,2 533 ±185 
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O número total de átomos dos descendentes do radônio, que estavam no sistema 
respiratório antes de serem transportados para o esqueleto, são apresentados nas 
Tabelas 3.27 e 3.28. 

Tabela 3.27. Número de átomos depositados por dia no sistema respiratório, calculado 
com os dados da Tabela 3.26. 

Indivíduo Número de átomos (IO 6) Indivíduo 
2 i o p b 2 1 8PoTotal 2 1 4 p b 2 1 4 B j 

NYS01 15,5 1,5 9,3 4,6 
NYS02 59,7 6,0 35,8 17,9 
NYS04 87,0 8,7 52,2 26,1 
NYS05 15,0 1,5 9,0 4,5 
NYS07 23,2 2,3 13,9 7,0 
NYS08 62,1 6,2 37,2 18,6 
NYS10 31,8 3,2 19,1 9,5 
NYS14 26,2 2,6 15,7 7,9 
NYS17 30,5 3,1 18,3 9,2 
NYS18 20,3 2,0 12,2 6,1 
NYS19 78,3 7,8 47,0 23,5 
NYS20 53,5 5,4 32,1 16,1 
NYS21 19,2 1,9 11,5 5,8 
NYS24 28,6 2,9 17,1 8,6 
NYS26 16,2 1,6 9,7 4,8 
NYS35 59,7 5,9 35,8 17,9 
NYS37 107,3 10,7 64,4 32,2 
PF001 74,6 7,5 44,8 22,4 
PF002 538,6 53,9 328,2 161,6 

PoTotal = 2 1 8 Po* + 2 1 8 Po 
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Tabela 3.28. Número de átomos de 2 1 0 Po, ligados e não ligados às partículas, depositados 
por dia no sistema respiratório, calculado com os dados da Tabela 3.27. 

Indivíduo Número de átomos (IO 5) Indivíduo 
2 1 8PoTotal 2 1 8 Po* 2 1 8 Po 

NYS01 15,5 1,1 14,4 
NYS02 59,7 4,2 55,5 
NYS04 87,0 6,1 80,9 
NYS05 15,0 1,1 13,9 
NYS07 23,2 1,6 21,6 
NYS08 62,1 4,3 57,8 
NYS10 31,8 2,2 29,6 
NYS14 26,2 1,8 24,4 
NYS17 30,5 2,1 28,4 
NYS18 20,3 1,4 18,9 
NYS19 78,3 5,5 72,8 
NYS20 53,5 3,7 49,8 
NYS21 19,2 1,3 17,9 
NYS24 28,6 2,0 26,6 
NYS26 16,2 1,1 15,1 
NYS35 59,7 4,2 55,5 
NYS37 107,3 7,5 99,8 
PF001 7,5 5,2 69,3 
PF002 538,6 37,7 500,9 

Po* = átomos nao ligados. 
Po = átomos ligados. 

As Tabelas 3.29, 3.30 e 3.31 apresentam o número de átomos de descendentes 
do radônio, depositados por dia, respectivamente, nas regiões naso-faríngea, tráqueo-
brônquica e pulmonar, obtidos da combinação dos dados das Tabelas 3.27 e 3.28 com 
as probabilidades de deposição, mostradas na Tabela 3.15. 
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Tabela 3.29. Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por dia na 
região naso-faríngea, estimado com os dados da Tabela 3.27 e Tabela 3.48. 

Indivíduo Número de átomos (IO 4) Indivíduo 
2 1 0 Po* 2 1 8 Po 2 1 4 p b 2 1 4 B j 

NYS01 5,4 9,7 62,8 31,4 
NYS02 20,9 37,5 24,2 121,1 
NYS04 30,4 54,0 348,1 174,1 
NYS05 5,2 8,9 57,1 28,6 
NYS07 8,1 13,5 87,0 43,5 
NYS08 21,7 38,4 247,9 124,0 
NYS10 11,1 20,0 129,0 64,5 
NYS14 9,2 16,4 105,5 52.8 
NYS17 10,7 19,0 122,7 61,4 
NYS18 7,1 12,4 80,3 40,2 
NYS19 27,4 45,7 294,7 147,3 
NYS20 18,7 31,2 201,4 100,7 
NYS21 6,7 11,9 76,8 38,4 
NYS24 10,0 17,0 109,4 54,7 
NYS26 5,7 9,5 61,5 30,8 
NYS35 20,9 35,0 226,1 113,1 
NYS37 37,5 62,8 405,4 202,7 
PF001 26,1 44,2 285,1 142,6 
PF002 188,5 333,5 2151,9 1076,0 
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Tabela 3.30. Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por dia na 
região tráqueo-brônquica, estimado com os dados da Tabela 3.27 e Tabela 3.28. 

Indivíduo Número de átomos (IO 4) Indivíduo 
2 1 0 Po* 2 1 8 Po 2 1 4 p b 2 1 4 B j 

NYS01 5,4 25,3 163,3 81,7 
NYS02 20,9 97,7 630,1 315,0 
NYS04 30,4 135,1 871,4 435,7 
NYS05 5,2 17,7 114,3 57,1 
NYS07 8,1 27,0 174,0 87,0 
NYS08 21,7 95,7 617,5 308,8 
NYS10 11,1 52,3 337,2 168,6 
NYS14 9,2 41,6 268,5 134,3 
NYS17 10,7 48,2 310,8 155,4 
NYS18 7,1 30,0 192,8 96,4 
NYS19 27,4 91,3 569,3 294,7 
NYS20 18,7 62,4 402,7 201,4 
NYS21 6,7 29,6 190,8 95,4 
NYS24 10,0 33,9 218,9 109,4 
NYS26 5,7 19,1 123,1 61,5 
NYS35 20,9 70,1 452,2 226,1 
NYS37 37,5 125,7 810.8 405.4 
PF001 26,1 88,4 570,2 285,1 
PF002 188,5 830,8 5360.0 2680.0 
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Tabela 3 .31 . Número de átomos de descendentes do radônio, depositados por dia na 
região pulmonar, calculado com os dados da Tabela 3.27 e Tabela 3.28. 

Indivíduo Número de átomos (IO 6) Indivíduo 
2 1 0 Po* 2 1 8 Po 2 1 4 p b 2 1 4 Bi 

NYS01 0 1,1 7,0 3,5 
NYS02 0 4,2 27,1 13,6 
NYS04 0 6,2 40,0 20,0 
NYS05 0 1,1 7,3 3,6 
NYS07 0 1,8 11,3 5,6 
NYS08 0 4,4 28,6 14,3 
NYS10 0 2,2 14,4 7,2 
NYS14 0 1,9 12.0 6,0 
NYS17 0 2,2 14.0 7,0 
NYS18 0 1,5 9,5 4,7 
NYS19 0 5,9 38,1 19,1 
NYS20 0 4,0 26,1 13,0 
NYS21 0 1,4 8,9 4,4 
NYS24 0 2,1 13,9 6,9 
NYS26 0 1,2 7,8 3,9 
NYS35 0 4,5 29,0 14,5 
NYS37 0 8,1 52,2 26,1 
PF001 0 5,6 36,2 18.1 
PF002 0 38,4 248,1 124,0 

Para estimar o número de átomos de descendentes do radônio, depositados por 
dia em cada ramificação da região tráqueo-brônquica, os dados da Tabela 3.30 foram 
combinados com as probabilidades de deposição mostradas nas Tabelas 3.9 e 3.10. A 
Tabela 3.32 apresenta os resultados dessa estimativa. 
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Tabela 3.32. Número de descendentes do radônio depositados por dia nas ramificações 
da região tráqueo-brônquica de um indivíduo do Estado de New York. calculado com os 
dados da Tabela 3.30. 

Ramificação Número de átomos Ramificação 
2 1 8 Po* 2 1 8 p 0 2 1 4 p b 2 1 4 B j 

0 236 387 2.500 1.250 
1 191 287 1.854 927 
2 157 213 1.376 688 
3 129 154 993 496 
4 268 156 1.005 502 
5 340 174 1.122 561 
6 414 164 1.060 530 
7 476 232 1.496 748 
8 511 331 2.133 1.067 
9 512 462 2.981 1.491 

10 410 659 4.254 2.127 
11 260 940 6.066 3.033 
12 123 1.344 8.669 4.335 
13 39 1.834 11.833 5.917 
14 7 2.655 17.129 8.565 
15 0 3.789 24.444 12.222 
16 0 5.257 33.916 16.958 

Total 54.203 253.215 1.633.647 816.824 
Total - normalizado para dia para facilitar a comparação com os valores da Tabela 
3.30. 

Através da equação 2.26 e dos dados desta tabela, pode-se calcular a atividade 
retida por unidade de tempo em cada ramificação da região tráqueo-brônquica. A atividade 
retida por hora e por centímetro cúbico em cada geração foi calculada com os dados da 
Tabela 2.3. A Tabela 3.33 apresenta os resultados destes cálculos. 
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Tabela 3.33. Atividade depositada por unidade de tempo e atividade depositada por 
unidade de tempo e de área nas gerações da região tráqueo-brônquica, calculadas com 
os dados da Tabela 3.32. 

Ramificação Atividade por hora Atividade por hora por 
(Bq/h) área (Bq/h/cm 2) 

2 1 8 Po 2 1 4 Bi 2 1 8 Po 2 1 4 Bi 

0 1,03 0,51 0,02 0,01 
1 0,95 0,38 0,03 0,01 
2 0,70 0,28 0.04 0,02 
3 0,51 0,20 0,06 0,02 
4 0,51 0,21 0,02 0,01 
5 0,57 0,23 0,02 0,01 
6 0,54 0,22 0,01 0,01 
7 0,76 0,31 0,01 0,01 
8 1,09 0,44 0,01 0,01 
9 1,52 0,61 0,01 0,01 

10 2,17 0,87 0,01 0,01 
11 3,10 1,24 0,01 0,01 
12 4,43 1,77 0,01 0,01 
13 6,04 2,41 0,01 0,01 
14 8,75 3,49 0,01 0,01 
15 12,48 4,98 0,01 0.00 
16 17,32 6,91 0,01 0,00 

A taxa de dose equivalente para cada ramificação da região tráqueo-brônquica foi 
estimada multiplicando a atividade retida por hora por centímetro cúbico pelo 
correspondente fator de conversão mostrado na Tabela 2 .11 ; os resultados são 
apresentados na Tabela 3.34. 
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Tabela 3.34. Taxa de dose equivalente para cada geração da região tráqueo-brônquica de 
um indivíduo do Estado de New York, calculada com os dados da Tabela 2.11 e Tabela 
3.33. 

Ramificação Taxa de dose equivalente (mSv/h) Ramificação 
2 1 8 p 0 2 1 4 Bi Total 

0 0,00 0,03 0,03 
1 0,01 0,04 0,05 
2 0,05 0,08 0,13 
3 0,07 0.11 0,18 
4 0,08 0,07 0,14 
5 0,06 0,05 0,12 
6 0,05 0.04 0,09 
7 0,07 0,05 0,11 
8 0,07 0,05 0,12 
9 0,07 0,05 0,12 

10 0,09 0,05 0,15 
11 0,09 0,05 0,14 
12 0,09 0,05 0,14 
13 0,09 0,05 0,14 
14 0,09 0,06 0,15 
15 0,09 0,05 0,14 
16 0,08 0,05 0,13 

A taxa de dose equivalente média para a região tráqueo-brônquica foi estimada 
utilizando-se 15 gerações, uma vez que a taxa de dose para a traquéia e para a primeira 
ramificação foram desprezadas, conforme anteriormente justificado. A Tabela 3.35 
apresenta a dose equivalente média anual e total para a região tráqueo-brônquica. 
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Tabela 3.35. Dose equivalente anual e total para a região tráqueo-brônquica, calculadas 
com os dados da Tabela 3.3 e Tabela 3.33. 

Indivíduo Dose equivalente Indivíduo 

Anual (Sv) Total (Sv) 

NYS01 0,64 ± 1,47 11,51 ± 26,48 
NYS02 2,47 ± 1,32 44,40 ± 23,67 
NYS04 3,41 ± 0,81 112,55 ± 26,55 
NYS05 0,38 ± 0,38 14,84 ± 14,64 
NYS07 0,58 ± 0,36 16,80 ± 10.55 
NYS08 2,42 ± 0,66 70,09 ± 19,17 
NYS10 1,32 ± 0,87 46,20 ± 30,47 
NYS14 1,05 ± 0,66 34,70 ± 21,90 
NYS17 1,22 ± 1,05 22,39 ± 19,37 
NYS18 0,75 ± 0,92 17,35 ± 21,21 
NYS19 1,96 ± 0,60 31,38 ± 9,52 
NYS20 1,34 ± 0,70 34,85 ± 17,81 
NYS21 0,75 ± 1,11 17,92 ± 26,67 
NYS24 0,73 ± 0,93 15,30 ± 19,58 
NYS26 0,41 ± 1,02 16,39 ± 40,73 
NYS35 1,51 ± 0,51 39,14 ± 13,27 
NYS37 2,70 ± 1,54 21,59 ± 12,31 
PF001 1,90 ± 3,59 1,90 ± 3,60 
PF002 20,98 ± 7,27 20,98 ± 7,27 

A dose equivalente média para a região pulmonar foi calculada considerando que 
as partículas são homogeneamente distribuídas em toda região pulmonar. As 
considerações sobre os coeficientes de retenção e energia potencial alfa de cada 
radionuclídeo foram as mesmas anteriormente mencionadas, e os valores resultantes são 
apresentados na Tabela 3.36. 
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Tabela 3.36. Dose equivalente anual e total para a região pulmonar, estimadas com os 
dados da Tabela 3.3 e Tabela 3 .31. 

Indivíduo Dose equivalente Indivíduo 

Anual (Sv) Total (Sv) 

NYS01 0,14 ± 0,32 2,48 ± 5,69 
NYS02 0,53 ± 0,28 9,55 ± 5,09 
NYS04 0,78 ± 0,19 25,82 ± 6,09 
NYS05 0,12 ± 0,12 4,53 ± 4,47 
NYS07 0,18 ± 0,11 5,23 ± 3,28 
NYS08 0,56 ± 0,15 16.21 ± 4,43 
NYS10 0,28 ± 0,19 9,86 ± 6,50 
NYS14 0,24 ± 0,15 7,75 ± 4,89 
NYS17 0,27 ± 0,24 5,04 ± 4,36 
NYS18 0,19 ± 0,23 4,26 ± 5,21 
NYS19 0,61 ± 0,19 9,74 ± 4,89 
NYS20 0,42 ± 0,22 10,82 ± 5,53 
NYS21 0,17 ± 0,26 4,16 ± 6,19 
NYS24 0,22 ± 0,28 4,65 ± 5,94 
NYS26 0,13 ± 0,31 5,01 ±12,45 
NYS35 0,46 ± 0,16 12,05 ± 4,08 
NYS37 0,83 ± 0,48 6,66 ± 3,80 
PF001 0,58 ± 1,09 0,58 ± 1,09 
PF002 4,85 ± 1,68 4,85 ± 1,68 

A dose equivalente média anual e total para o sistema respiratório são 
apresentadas na Tabela 3.37. Estas foram obtidas a partir dos dados presentes nas 
Tabelas 3.35 e 3.36. 
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Tabela 3.37. Dose equivalente anual e total para o sistema respiratório, estimadas da 
carga corporal de 2 1 0 Pb e constante de decaimento efetivo obtida das medições in vivo 

Indivíduo Dose equivalente (Sv) 

Anual Total 

NYS01 0,78 ± 1,51 13,99 ± 27,08 
NYS02 3,00 ± 1,35 53,95 ± 24,21 
NYS04 4,19 ± 0,83 138,38 ± 27,24 
NYS05 0,50 ± 0,39 19,36 ± 15,30 
NYS07 0,76 ± 0,38 22,02 ± 11,05 
NYS08 2,98 ± 0,68 86,30 ± 19,67 
NYS10 1,60 ± 0,89 56,06 ± 31.15 
NYS14 1,29 ± 0,68 42.41 ± 22,24 
NYS17 1,49 ± 1,08 27,42 ± 22,24 
NYS18 0,94 ± 0,95 21,61 ± 21,84 
NYS19 2,57 ± 0,62 41,12 ± 9,97 
NYS20 1,76 ± 0,72 45,67 ± 18,65 
NYS21 0,92 ± 1,14 22,08 ± 27,38 
NYS24 0,95 ± 0,97 19,94 ± 20,46 
NYS26 0,54 ± 1,07 21,39 ± 42,59 
NYS35 1,97 ± 0,53 51,19 ± 13,88 
NYS37 3,53 ± 1,61 28,25 ± 12,88 
PF001 2,48 ± 3,75 2,48 ± 3,75 
PF002 25.83 ± 7,46 25,83 ± 7,46 

Finalmente, a dose média para o pulmão (DMP) e a dose regional para o pulmão 
(DRP) foram estimadas, utilizando-se as mesmas considerações anteriormente discutidas. 
As DMP e DRP estimadas dos valores contidos nas Tabelas 3.36 e 3.37 são 
apresentadas na Tabela 3.38. Estes valores foram estimados utilizando-se a carga 
corporal de 2 1 0 Pb, determinada por medidas de cintilações in vivo, realizadas em contador 
de corpo inteiro, para uma constante de decaimento efetivo igual a 1,05 x IO"4 dia"1. 
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Tabela 3.38.. Dose média para o pulmão (DMP) e dose regional para o pulmão (DRP), 
estimadas com a constante de decaimento efetivo das medições in vivo. 

Indivíduo DMP DRP 
(Sv) (Sv) 

NYS01 1,68 ± 3,25 0,84 ± 1,63 
NYS02 6,47 ± 2,91 3,24 ± 1,45 
NYS04 16,61 ± 3,27 8,30 ± 1,64 
NYS05 2,32 ± 1,84 1,16 ± 0,91 
NYS07 2,64 ± 2,36 1,32 ± 0,66 
NYS08 10,36 ± 2,36 5,18 ± 1,18 
NYS10 6,73 ± 3,74 3,36 ± 1,87 
NYS14 5,09 ± 2,69 2,55 ± 1,35 
NYS17 3,29 ± 2,38 1,65 ± 1,19 
NYS18 2,59 ± 2,62 1,30 ± 1,31 
NYS19 4,93 ± 1,20 2,47 ± 0,60 
NYS20 5,48 ± 2,24 2,74 ± 1,12 
NYS21 2,65 ± 3,29 1,33 ± 1,64 
NYS24 2,39 ± 2,46 1,20 ± 1,23 
NYS26 2,57 ± 5,11 1,28 ± 2,56 
NYS35 6,14 ± 1,67 3,07 ± 0,83 
NYS37 3,39 ± 1,55 1,70 ± 0,77 
PF001 0,30 ± 0,45 0,15 ± 0,23 
PF002 3,10 ± 0,90 1,55 ± 0,45 

3.3.3 - Fatores de Conversão Médios para a Dose 

Baseado em todas as considerações e análises realizadas para estimar a dose 
equivalente média para o sistema respiratório, devido à inalação de descendentes do 
radônio, foram derivados fatores de conversão médios para a dose para indivíduos 
adultos. Estes coeficientes foram estimados dividindo-se as doses equivalentes anuais 
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para as regiões tráqueo-brônquica e pulmonar, pela atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada 
no esqueleto, anualmente, A. O fator de conversão para a dose efetiva. E, foi calculado 
por: 

* = 0 , 0 6 ^ ™ + 0 , 0 6 ^ (3-18) 
A A A 

no qual o fator de peso para o pulmão foi dividido igualmente para as doses equivalentes 
médias, para o epitélio brônquico e para o tecido pulmonar. As doses para os outros 
tecidos, devido à inalação dos descendentes de meia-vida curta do radônio são 
desprezíveis (ICRP 1980a). 

As Tabelas 3.39 - 3.44 apresentam os fatores de conversão estimados para as 
regiões tráqueo-brônquica e pulmonar e para a dose efetiva. Os valores dos fatores de 
conversão obtidos, usando a constante de decaimento efetivo recomendada pela ICRP, 
estão nas Tabelas 3.39 - 3.41, respectivamente, para todos os indivíduos, para a mulher 
e para o homem. As Tabelas 3.42 - 3.44 apresentam os coeficientes de conversão 
determinados para todos os indivíduos, para a mulher e para o homem, para a 
constante de decaimento efetivo, derivada de medições realizadas in vivo em contador 
de corpo inteiro. 

120 



Tabela 3.39. Fatores médios de conversão para a dose em função das atividades líquidas 
depositadas por ano nos esqueletos, calculados com a constante de decaimento efetivo 
fornecida pela ICRP 

Indivíduo Dose equivalente anual por atividade líquida de 
depositada por ano no esqueleto (Sv/Bq) 

2 1 0 p b Indivíduo 

H , B / A Hp/A E / A 

NYS01 2,08 X IO" 1 4,47 x IO' 2 1,51 X IO' 2 

NYS02 2,08 X IO ' 1 4,47 X IO' 2 1,51 X IO" 2 

NYS04 1,97 x IO" 1 4,53 X IO' 2 1,46 x IO' 2 

NYS05 1,28 X IO" 1 3,90 X IO' 2 1.00 X IO' 2 

NYS07 1,26 X IO ' 1 3,92 X IO' 2 9,90 X IO' 3 

NYS08 1,96 X IO ' 1 4,54 X IO' 2 1,45 X IO" 2 

NYS10 2,09 X IO' 1 4,47 X IO' 2 1,52 X IO' 2 

NYS14 2,02 X IO ' 1 4,51 X IO' 2 1.48 X IO" 2 

NYS17 2,00 X IO' 1 4,51 X IO" 2 1,47 X IO" 2 

NYS18 1,87 X IO' 1 4,59 X IO' 2 1,39 X IO" 2 

NYS19 1,26 X IO' 1 3,92 X IO"2 9,91 X IO"3 

NYS20 1,26 X IO ' 1 3,92 X IO' 2 9,91 X IO"3 

NYS21 1,95 X IO' 1 4,54 X IO' 2 1,44 X IO"2 

NYS24 1,28 X IO ' 1 3,90 X IO' 2 1,00 X IO' 2 

NYS26 1,28 X IO ' 1 3,90 X IO' 2 1,00 X IO' 2 

NYS35 1,27 X IO" 1 3,91 X IO' 2 9,96 X IO' 3 

NYS37 1,27 X IO" 1 3,91 X IO' 2 9,94 X IO' 3 

PF001 1,28 X IO" 1 3,91 X IO' 2 1,00 X IO' 2 

PF002 1,95 X IO" 1 4,53 X IO' 2 1,44 X IO' 2 

Coef. Médio 
Des. Padrão 

1.65 x IO" 1 

3.66 x IO" 2 

4,23 x IO" 2 

3,04 x IO' 3 

1,25 x IO" 2 

2,38 x IO' 3 

H T B = dose equivalente anual para a região tráqueo-brônquica. 
H p = dose equivalente anual para a região pulmonar. 
E = dose efetiva anual para o sistema respiratório, incluindo somente as 
contribuições das doses para o epitélio brônquica e para o tecido pulmonar, 
usando um fator de peso para risco de 0,06 para cada um destes tecidos. 
A = atividade líquida de 2 1 ò Pb depositada por ano no esqueleto. 
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Tabela 3.40. Fatores médios de conversão para a dose em função das atividades líquidas 
depositadas nos esqueletos dos indivíduos do sexo feminino. 

Indivíduo Dose equivalente anual por atividade íquida de 2 1 0 Pb 
depositad; a por ano no esqueleto (Sv/Bq) 

HT.B/A H p/A E/A 

NYS01 2,08 x IO" 1 4,47 x IO" 2 1,51 x IO"2 

NYS02 2,08 x IO" 1 4,47 x IO" 2 1,51 x IO"2 

NYS04 1,97 x IO" 1 4,53 x IO" 2 1,46 x IO"2 

NYS08 1.96 x IO" 1 4,54 x IO"2 1,45 x IO"2 

NYS10 2,09 x IO' 1 4,47 x IO"2 1,52 x IO"2 

NYS14 2,02 x IO" 1 4,51 x IO"2 1.48 x IO"2 

NYS17 2,00 x IO" 1 4,51 x IO" 2 1,47 x IO"2 

NYS18 1,87 x IO" 1 4,59 x IO" 2 1,39 x IO' 2 

NYS21 1,95 x IO" 1 4,54 x IO"2 1,44 x IO"2 

PF002 1,96 x IO" 1 4,53 x IO" 2 1,44 x IO" 2 

Coef. Médio 2,00 x IO" 1 4,52 x IO" 2 1,47 x IO" 2 

Des. Padrão 6,74 x IO"3 3,62 x IO"4 3.83 x IO"4 

HT.B = dose equivalente anual para a região tráqueo-brônquica. 
H p = dose equivalente anual para a região pulmonar. 
E = dose efetiva anual para o sistema respiratório, incluindo somente as 
contribuições das doses para o epitélio brônquico e para o tecido pulmonar, 
usando um fator de peso para risco de 0,06 para cada um destes tecidos. 
A = atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada por ano no esqueleto. 
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Tabela 3 .41 . Fatores médios de conversão para a dose em função das atividades líquidas, 
depositadas por ano nos esqueletos dos indivíduos do sexo masculino. 

Indivíduo Dose equivalente anual por atividade 1 quida de 2 1 0 Pb 
depositada por ano no esqueleto (Sv/Bq) 

H T.B/A Hp/A E/A 

NYS05 1,28 x IO" 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO" 2 

NYS07 1,26 x IO" 1 3,92 x IO" 2 9 ,90 x IO"3 

NYS19 1,26 x IO" 1 3,92 x IO" 2 9 , 9 1 x IO"3 

NYS20 1,26 x IO" 1 3,92 x IO" 2 9 , 9 1 x IO"3 

NYS24 1,28 x IO" 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO" 2 

NYS26 1,28 x IO" 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO"2 

NYS35 1,27 x IO" 1 3,90 x IO"2 9,96 x IO"3 

NYS37 1,27 x IO" 1 3 , 9 1 x IO" 2 9,94 x IO"3 

PF001 1,28 x IO ' 1 3 , 9 1 x IO" 2 1,00 x IO"2 

Coef. Médio 1,27 x IO" 1 3 , 9 1 x IO"2 9,97 x IO' 3 

Des. Padrão 9.10 x 10^ 6 ,02 x IO" 5 5,14 x IO"5 

HT.B = dose equivalente" anual para a região tráqueo-brônquica. 
H p = dose equivalente anual para a região pulmonar. 
E = dose efetiva anual para o sistema respiratório, incluindo somente as 
contribuições das doses para o epitélio brônquica e para o tecido pulmonar, 
usando um fator de peso para risco de 0,06 para cada um destes tecidos. 
A = atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada por ano no esqueleto. 
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Tabela 3 .42. Fatores médios de conversão para dose em função das atividades líquidas 
por ano nos esqueletos e constante de decaimeto efetivo das medições in vivo. 

Indivíduo Dose equivalente anual por atividade líquida de 2 1 0 Pb 
depositada por ano no esqueleto (Sv/Bq) 

H«/A HD/A E/A 

NYS01 2,08 x IO' 1 4,47 x IO"2 1,51 x IO" 2 

NYS02 2,08 x IO" 1 4,47 x IO" 2 1,51 x IO" 2 

NYS04 1,97 x IO ' 1 4,53 x IO" 2 1,45 x IO ' 2 

NYS05 1,28 x IO' 1 3,90 x IO' 2 1,00 x IO' 2 

NYS07 1,26 x IO ' 1 3,91 x IO' 2 9,89 x IO' 3 

NYS08 1,96 x IO ' 1 4,53 x IO' 2 1,45 x IO' 2 

NYS10 2,09 x IO ' 1 4,46 x IO' 2 1,52 x IO" 2 

NYS14 2,02 x IO' 1 4,50 x IO"2 1,48 x IO" 2 

NYS17 2,00 x IO ' 1 4,51 x IO' 2 1,47 x IO" 2 

NYS18 1,87 x IO ' 1 4,58 x I O 2 1,39 x IO" 2 

NYS19 1,26 x IO' 1 3,91 x IO"2 9,91 x IO"3 

NYS20 1,26 x IO ' 1 3,91 x IO"2 9,91 x IO"3 

NYS21 1,95 x IO" 1 4,54 x IO" 2 1,44 x IO" 2 

NYS24 1,28 x IO ' 1 3,89 x IO"2 1,00 x IO" 2 

NYS26 1,28 x IO ' 1 3,90 x IO"2 1,00 x IO' 2 

NYS35 1,27 x IO ' 1 3,90 x IO" 2 9,95 x IO' 3 

NYS37 1,27 x IO" 1 3,91 x IO" 2 9,94 x IO' 3 

PF001 1,28 x IO ' 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO" 2 

PF002 1,96 x IO' 1 4,53 x IO"2 1,45 x IO' 2 

Coef. Médio 1,65 x IO ' 1 4,22 x IO" 2 1,25 x IO' 2 

Des. Padrão 3,67 x IO" 2 3,05 x IO"3 2,38 x IO"3 

T-B " w w w i - ^ u L u i o n u . U I Í U U I (jaia a icgiau u ai(UCU"UI Ui l(_(UIOd. 

H p = dose equivalente anual para a região pulmonar. 
E = dose efetiva anual para o sistema respiratório, incluindo somente as 
contribuições das doses para o epitélio brônquico e para o tecido pulmonar, 
usando um fator de peso para risco de 0,06 para cada um destes tecidos. 
A = atividade líquida de 2 1 ò Pb depositada por ano no esqueleto. 
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Tabela 3.43. Fatores médios de conversão para dose em função das atividades líquidas 
depositadas por ano nos esqueletos dos indivíduos do sexo masculino e constante de 
decaimento efetivo derivadas das medições in vivo. 

Indivíduo Dose equivalente anual por atividade líquida de 2 1 0 Pb 
depositada por ano no esqueleto (Sv/Bq) 

HT.B/A H p/A E/A 

NYS05 1,28 x IO" 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO" 2 

NYS07 1,26 x IO" 1 3,91 x IO" 2 9,89 x IO" 3 

NYS19 1,26 x I O 1 3,91 x IO"2 9,91 x IO"3 

NYS20 1,26 x IO" 1 3,91 x IO" 2 9,91 x IO"3 

NYS24 1,28 x IO" 1 3,89 x IO"2 1,00 x IO' 2 

NYS26 1,28 x IO" 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO"2 

NYS35 1,27 x IO" 1 3,90 x IO"2 9,95 x IO"3 

NYS37 1,27 x IO" 1 3,91 x IO" 2 9,94 x IO"3 

PF001 1,28 x IO" 1 3,90 x IO" 2 1,00 x IO" 2 

Coef. Médio 1,27 x IO" 1 3,90 x IO" 2 9,96 x IO" 3 

Des. Padrão 8,98 x IO"4 6,40 x IO"5 5,01 x IO"5 

-\j_B = dose equivalente anual para a região tráqueo-brônquica. 
H p = dose equivalente anual para a região pulmonar. 
E = dose efetiva anual para o sistema respiratório, incluindo somente as 
contribuições das doses para o epitélio brônquico e para o tecido pulmonar, usando 
um fator de peso para risco de 0,06 para cada um destes tecidos. 
A = atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada por ano no esqueleto. 
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Tabela 3.44. Fatores médios de conversão para dose em função da atividade líquida 
depositada por ano nos equeletos dos indivíduos do sexo feminino e constante de 
decaimento efetivo derivada das medições in vivo. 

1 
Indivíduo Dose equivalente anual por atividade líquida de 2 1 0 Pb 

depositada por ano no esqueleto (Sv/Bq) 

H T.B/A Hp/A E/A 

NYS01 2,08 x IO" 1 4,47 x IO" 2 1,51 x IO" 2 

NYS02 2,08 x IO" 1 4,47 x IO" 2 1,51 x IO" 2 

NYS04 1,97 x IO" 1 4,53 x IO" 2 1,45 x IO" 2 

NYS08 1,96 x IO" 1 4,53 x IO"2 1,45 x IO"2 

NYS10 2,09 x IO" 1 4,46 x IO" 2 1,52 x IO" 2 

NYS14 2,02 x IO" 1 4,50 x IO" 2 1,48 x IO" 2 

NYS17 2,00 x IO" 1 4,51 x IO" 2 1,47 x IO" 2 

NYS 18 1,87 x IO" 1 4,58 x IO"2 1,39 x IO" 2 

NYS21 1,95 x IO" 1 4,54 x IO" 2 1,44 x IO"2 

PF002 1,96 x IO" 1 4,53 x IO" 2 1,45 x IO" 2 

Coef. Médio 2,00 x IO" 1 4,51 x IO"2 1,47 x IO"2 

Des. Padrão 6,71 x IO" 3 3,67 x IO" 4 3,80 x IO" 4 

H T B = dose equiva ente anual para a região tráqueo-brônquica. 
H p = dose equivalente anual para a região pulmonar. 
E = dose efetiva anual para o sistema respiratório, incluindo somente as 
contribuições das doses para o epitélio brônquico e para o tecido pulmonar, usando 
um fator de peso para risco de 0,06 para cada um destes tecidos. 
A = atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada por ano no esqueleto. 
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Capítulo 4 

Discussão dos Resultados 

4 . 1 - Dose Efetiva Estimada com os Modelos da NCRP e ICRP 

Os modelos da NCRP (NCRP 1984a) e ICRP (ICRP 1987), para o cálculo de dose 
devido à inalação de descendentes do radônio, permitiram avaliar a dose efetiva, conforme 
os resultados apresentados, respectivamente, nas Tabelas 3.7 e 3.8. Como mencionado 
anteriormente, as doses equivalentes foram estimadas considerando as concentrações 
de radônio no ar das residências, estimadas pelo New York State - Department of Health. 
Os resultados obtidos com o modelo da NCRP foram mais altos do que aqueles estimados 
com o modelo da ICRP. 0 modelo da NCRP assume uma postura mais conservadora ao 
considerar que a dose mais alta nas ramificações da região tráqueo-brônquica é a melhor 
estimativa para a dose no sistema respiratório. Assim sendo, a dose efetiva foi calculada 
combinando o fator de peso de risco para o pulmão (coT = 0,12) com a dose equivalente 
fornecida por este modelo. Por outro lado, o modelo da ICRP, que é baseado nas mesmas 
filosofias utilizadas por outros investigadores (James et al 1980; Jacobi e Eisfeld 1980), 
assume, que a melhor estimativa de dose equivalente para o sistema respiratório é dada, 
pela soma das doses equivalentes médias para a regiões tráqueo-brônquica e pulmonar. 
A dose equivalente pa'a a região naso-faríngea não é considerada por motivos 
anteriormente discutidos Para calcular a dose efetiva, o fator de peso de risco para o 
pulmão foi dividido por dois e cada um dos novos fatores multiplicados pelas doses 
equivalentes médias para as regiões tráqueo-brônquica e pulmonar. 

Uma análise de tendência foi realizada nos resultados obtidos com ambos os 
modelos, utilizando um programa de computação (QUATTRO PRO) para fazer a análise por 
regressão linear. Esta análise mostrou que existe uma forte correlação entre as 
concentrações de radônio em equilíbrio-equivalente e as doses efetivas obtidas com os 



dois modelos, conforme pode ser observado nas tabelas que são apresentadas adiante. 
As Tabelas 4.1 -4.3 foram obtidas com o modelo da NCRP e as análises realizadas, 
separadamente, para homem e mulher são mostradas, respectivamente, nas Tabelas 4.2 
e 4.3. Comparando os valores, pode-se notar que a correlação entre a dose efetiva e a 
concentração de radônio em equilíbrio-equivalente é mais forte para os indivíduos do sexo 
feminino do que para os do sexo masculino. Como o modelo da ICRP usa os valores de 
concentração de radônio em equilíbrio-equivalente multiplicado por um único fator de 
conversão para estimar a dose efetiva, o coeficiente de correlação entre estas duas 
grandezas não pode ser diferente de 1. 

Tabela 4 . 1 . Regressão linear da dose efetiva, estimada através do modelo de cálculo de 
dose absorvida da NCRP, sobre a concentração de radônio em equilíbrio-equivalente. 

Indiv. Cone. Rn 
(Bq»h/nrn 

E 
i S y l 

Indiv. Cone. Rn 
Ba»h'm ' 

E 
I S y l 

NYS01 
NYS02 
NYS03 
NYS04 
NYS05 
NYS06 
NYS07 
NYS08 
NYS09 
NYS10 
NYS11 
NYS12 
NYS13 
NYS14 
NYS15 
NYS16 
NYS17 
NYS18 
NYS19 
NYS20 

1,23x10, 
1,23x10* 
1,46x10* 
1,53x10* 
1,11x10* 
1,51x10*, 
1,40x10* 
1,50x10* 
1,37x10* 
1,45x10* 
1,53x10* 
2.61x10! 
9,92x10! 
1,09x10* 
6,20x10' 
8,25x10' 
5,56x10' 
1.45x10* 
7,10x10' 
1.10x10 s 

5,14 
5,14 
5,61 
5,67 
4,83 
5,47 
5,50 
5,73 
5,08 
5,11 
4,97 
0.84 
4,25 
4,30 
2,75 
3,04 
2,09 
4,51 
2,74 
5.59 

NYS21 
NYS22 
NYS23 
NYS24 
NYS25 
NYS26 
NYS27 
NYS28 
NYS29 
NYS30 
NYS31 
NYS32 
NYS33 
NYS34 
NYS35 
NYS36 
NYS37 
NYS38 
PF001 
PF002 

1,46x10* 
9,16x101 
7,42x101 
1,01x10* 
1,68x10° 
1,12x10* 
1,09x10* 
9,49x10' 
1,10x10* 
7,67x10' 
1.02x10? 
9,12x101 
9,12x101 
8,08x10: 
5,88x101 
7,61x10: 
1,59x10* 
2,62x101 
1,07x10* 
1.56x10* 

5,25 
3,56 
3,34 
4,53 
5,16 
3,82 
4,06 
3,69 
4,11 
2,94 
3,11 
3.04 
3,04 
2,94 
2,38 
2,64 
5,65 
1,06 
5,11 
6.00 

Regressão: 

Constante 
Er/o padrão de Y 
Número de observações 
Graus de liberdade 

Coeficiente X 
Erro padrão do coeficiente 

0,418 
0,496 
0,866 

40 
38 

3,4 x 10" 
2,2 x 10 -9 

t » = 15.7 
p < 0,001 
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Tabela 4.2. Regressão linear da dose efetiva, estimada através do modelo da NCRP para 
indivíduos do sexo feminino, sobre as concentrações de radônio em equilíbrio-equivalente. 

Indivíduo Cone. Rn E 
(Bq»h/m3) (Sv) 

NYS01 1,23 x I O 8 5,14 
NYS02 1,23 x I O 8 5,14 
NYS04 1,53 x I O 8 5,67 
NYS06 1.51 x IO 8 5,47 
NYS08 1,50 x I O 8 5.73 
NYS10 1.45 x I O 8 5,11 
NYS12 2,61 x IO 7 0,84 
NYS14 1,09 x I O 8 4,30 
NYS16 8,25 x IO 7 3,04 
NYS17 5,36 x IO 7 2,09 
NYS18 1,45 x I O 8 4,51 
NYS21 1,46 x I O 8 5,25 
NYS23 7,42 x IO 7 3,34 
NYS25 1,68 x I O 8 5,16 
NYS28 9,49 x IO 7 3,69 
NYS29 1,10 x I O 8 4,11 
NYS31 1,02 x I O 8 3,11 
NYS32 9,12 x IO 7 3,04 
NYS33 9,12 x IO 7 3,04 
NYS36 7,61 x IO 7 2,64 
PF002 1,56 x IO 8 6,02 

Regressão: 

Constante 0,202 
Erro padrão de Y 0,441 
R2 0,904 
Número de observações 21 
Graus de liberdade 19 

Coeficiente X 3,47 x 1 0 s t 1 9 = 13,4 
Erro padrão do coeficiente 2,59 x IO"9 p < 0,001 
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Tabela 4.3. Regressão linear da dose efetiva, calculada através do modelo da NCRP para 
indivíduos do sexo masculino, sobre as concentrações de radônio em equilíbrio-
equivalente. 

Indivíduo Cone. Rn E 
(Bq»h/m3) (Sv) 

NYS03 1,46 x I O 8 5,61 
NYS05 1,11 x IO 8 4,83 
NYS07 1,40 x IO 8 5,50 
NYS09 1,37 x IO 8 5,08 
NYS11 1,53 x 10 s 4,97 
NYS13 9.92 x IO 7 4.25 
NYS15 6,20 x IO 7 2.75 
NYS19 7,10 x IO 7 2.74 
NYS20 1,10 x I O 8 5,59 
NYS22 9,16 x IO 7 3.56 
NYS24 1,01 x IO 8 4.52 
NYS26 1,12 x IO 8 3,82 
NYS27 1,09 x IO 8 4,06 
NYS30 7,67 x IO 7 2,94 
NYS34 8,08 x IO 7 2.94 
NYS35 5,88 x IO 7 2.38 
NYS37 1,59 x IO 8 5,65 
NYS38 2,62 x IO 7 1.06 
PF001 1,07 x I O 8 5,11 

Regressão: 

Constante 0,523 
Erro padrão de Y 0,527 
R2 0,849 
Número de oabservações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 3,46 x IO' 8 t 1 7 = 9,8 
Erro padrão do coeficiente 3,54 x IO"9 p< 0,001 
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4.2 - Modelo de Probabilidades de Deposição 

Um dos mais importantes componentes para a realização da dosimetria de 
descendentes de radônio inalados é o modelo de probabilidades de deposição. Embora 
exista um grande número de publicações sobre o assunto, existem poucos trabalhos 
usando partículas ultrafinas, isto é, partículas com um diâmetro aerodinâmico médio 
(DAM) menor do que 0,2 um. Neste trabalho considerou-se que as partículas em 
ambientes normais das residências têm um DAM igual a 0,125 um, e os átomos de 2 1 8 Po 
não ligados às partículas têm um diâmetro aerotermodinâmico médio de 0,001 um. Como 
não existe um modelo único para estimar, razoavelmente, as probabilidades de deposição 
nos três compartimentos do sistema respiratório, três diferentes modelos, derivados de 
dados experimentais foram utilizados nesta estimativa. Cada modelo forneceu os melhores 
ajustes de dados para a região do sistema respiratório, para o qual foi aplicado. Um 
sumário das probabilidades de deposição de descendentes de radônio ligados e não 
ligados às partículas foi apresentado na Tabela 3 .11. Como pode ser notado, o DAM 
usado para calcular as prooabilidades de deposição dos descendentes de radônio ligados 
tem o dobro do tamanho médio das partículas consideradas presentes nos ambientes das 
residências. Como mencionado anteriormente, a umidade dentro do sistema respiratório, 
combinado com as características hidroscópicas das partículas, aumentam o tamanho 
destas. Também, pode ser observado que existe uma pequena diferença entre as 
probabilidades de deposição durante as atividades físicas leves e o repouso. Embora o 
indivíduo respire um volume de ar maior durante as atividades leves do que durante o 
repouso, a probabilidade de deposição durante as atividades leves.nas regiões naso-
faríngea e tráqueo-brônquica são reduzidas por causa das altas taxas de fluxo. Assim, esta 
compensação tende a manter as probabilidades de deposição quase que constante. Este 
efeito não é observado na região pulmonar, porque o volume de ar inalado é muito mais 
importante do que a velocidade, quase constante nesta região. Assim sendo, a 
probabilidade de deposição na região pulmonar é maior durante as atividades leves do que 
durante o repouso. As probabilidades de deposição estimadas neste trabalho coincidem 
com os valores adotados por outros investigadores (Jacobi e Eisfeld 1980, Heyder et al. 
1986, James 1988). 
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4.3 - Carga Corporal de 2 1 0 P b 

Medições realizadas in vivo. em contador de corpo inteiro, para determinar a 
quantidade de 2 1 0 Pb presente nos ossos da cabeça, foram utilizadas para estimar a carga 
corporal de 2 1 0 Pb. A cabeça, por razões previamente mencionadas, é o melhor sítio do 
corpo humano para a medição de radionuclídeos que têm o osso como órgão de 
deposição final (bone-seeker). A Tabela 3.5 contém os resultados da carga de 2 1 0 Pb no 
crânio, obtidos para três grupos de indivíduos. A diferença entre as duas populações, 
indivíduos expostos a níveis de concentrações acima da média (indivíduos de New York 
e Pennsylvania) e indivíduos que vivem em residências com níveis de concentrações de 
radônio normais (indivíduos da New York University Medical Center) é bastante clara. 
Todos os indivíduos da NYU apresentaram quantidade de 2 1 0 Pb no crânio abaixo do limite 
de detecção, enquanto que somente em 19 dos 40 indivíduos dos dois estados 
mencionados foram constatadas quantidades detetáveis de 2 1 0 Pb. A atividade de 2 1 0 Pb no 
crânio destes 19 indivíduos variou de 2.9 Bq a 11.1 Bq. Na tabela citada pode-se observar 
que alguns indivíduos apresentaram uma atividade de 2 1 0 Pb no crânio abaixo do limite de 
detecção. Este fato pode ser explicado pela metodologia utilizada para determinar a 
radiação de fundo (Estrada e Laurer 1993). A radiação de fundo foi obtida através de 
sucessivas medições realizadas com um simulador de cabeça, cuja média foi corrigida 
para ajustá-la ao espectro real das medições realizadas no crânio do indivíduo. Como a 
incorporação de 2 1 0 Pb, proveniente de fontes naturais, varia de indivíduo para indivíduo, 
a radiação de fundo para o crânio também varia. 0 limite de detecção médio para os 
indivíduos dos dois estados foi de 2,7 Bq ± 0,28 Bq, enquanto que para os indivíduos da 
NYUMC foi de 2,9 Bq ± 0,18 Bq. Esta pequena diferença pode ter sido causada pela 
quantidade de potássio presente na cabeça de cada indivíduo, uma vez que este elemento 
é a principal fonte de radiação para a radiação de fundo do corpo humano (Estrada e 
Laurer 1993). A quantidade de potássio no corpo humano varia com a idade e a massa 
muscular (ICRP 1975). Como a massa muscular na cabeça pode ser considerada 
constante neste caso, a idade é o único fator que pode afetar a radiação de fundo para 
a cabeça. A idade média para os indivíduos monitorados dos Estados de New York e da 
Pennsylvania era de 54,8 a ± 17,0 a, enquanto que para os indivíduos da New York 
University Medical Center era de 34,9 a ± 11,5 a. 

Algumas observações interessantes podem ser verificadas dos resultados 
apresentados nas Tabelas 3.3 e 3.5. A maioria dos indivíduos monitorados eram casais 
que viviam nas mesmas residências por muitos anos. Alguns destes casais tiveram uma 
exposição bastante similar (Tabela 3.4), mas os resultados das medições de 2 1 0 Pb na 
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cabeça não forneceram resultados parecidos. Assim, pode-se concluir que, as informações 
sobre o tempo de exposição e/ou as concentrações de radônio fornecidas não estavam 
corretas, haja vista que considerou-se que o indivíduo manteve a mesma rotina ao longo 
dos anos e que as concentrações de radônio nos ambientes das residências 
permaneceram constantes. Outra observação interessante pode ser ilustrada pelos 
indivíduos NYS01 e NYS02: duas senhoras com idades parecidas, com diferentes formas 
de corpo, vivendo na mesma residência e que trabalharam no mesmo lugar antes da 
aposentadoria. Pela informações obtidas dos arquivos do NYS-DOH e pelo questionário 
especialmente elaborado para este trabalho, elas tiveram exposições idênticas (Tabela 
3.4). Entretanto, as medições das atividades de 2 1 0 Pb presentes na cabeça destas 
pessoas mostrou que as cargas corporais de 2 1 0 Pb eram diferentes. Mesmo considerando 
que existe uma flutuação nos resultados, e que estes resultados estão nas extremidades 
opostas, isto é, o menor resultado não é tão pequeno como se apresenta e que o maior 
não é tão grande, ainda assim existe uma diferença marcante entre os dois resultados. 
Então, o estabelecimento de parâmetros padrões para uso irrestrito não é adequado no 
cálculo de dose. devido à inalação de descendentes de radônio. Um outro caso 
interessante é o dos gêmeos idênticos, NYS37 e NYS38: dois homens que viveram e 
estudaram nos mesmos locais e trabalharam juntos. Após os casamentos, um deles vivia 
em uma residência com concentrações de radônio acima da média, e as medições 
realizadas neste indivíduo indicaram uma carga corporal de 2 1 0 Pb acima do limite de 
detecção. 0 outro gêmeo vivia em uma casa cujas concentrações de radônio estavam 
dentro dos valores considerados normais, e as medições realizadas para determinar sua 
carga corporal de 2 1 0 Pb apresentou resultados abaixo do limite de detecção. Então, para 
este caso, onde dois indivíduos bastante parecidos, expostos a diferentes concentrações 
de radônio, foi demonstrado que as metodologias de medida e de análise estão corretas. 
Estas metodologias, também, mostraram que existe uma boa sensibilidade para 
diferenciar indivíduos expostos a altas concentrações de radônio. de indivíduos menos 
expostos. 

Para assegurar que a metodologia de análise de dados estava correta, um 
simulador de cabeça foi monitorado no contador de corpo inteiro e os dados analisados 
através da mesma metodologia utilizada para os indivíduos. Dois simuladores de cabeça 
foram construídos, como previamente descrito neste trabalho. Um foi designado para 
servir como uma fonte de referência, e sua atividade de 2 1 0 Pb era de 44.85 Bq. Para o 
sistema de detecção em uso, esta atividade forneceu um fator de calibração de 0,154 
cpm por bequerel. 0 segundo simulador foi construído para simular uma cabeça 
contaminada; assim, somente 10,28 Bq de 2 1 0 Pb foi inserido nele. A Tabela 4.5 apresenta 
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as 21 atividades estimadas para este simulador, cuja atividade média obtida foi de 11.05 
Bq ± 4.60 Bq. Embora exista uma considerável flutuação nos resultados, somente quatro 
resultados ficaram fora do intervalo de atividade média, mais ou menos um desvio padrão. 
Considerando que a atividade média era apenas cerca de duas vezes o limite de detecção 
do sistema (± 5.9 Bq), e que menos do que 20% das medições estavam fora do intervalo 
de atividade mencionado, pode-se concluir que a metodologia de análise é correta e 
sensível para pequenas atividades de 2 1 0 Pb depositadas na cabeça. 

Tabela 4.4. Atividades estimadas para um simulador com uma atividade interna de Pb 
de 10.28 Bq. 

Número de medições Atividade 
(Bq) 

1 7,96 ± 3.33 
2 9,73 ± 5,88 
3 9,55 ± 4,92 
4 6,14 ± 5,33 
5 11,51 ± 5,55 
6 13,25 ± 2,85 
7 6,66 ± 5,88 
8 8,92 ± 3,03 
9 16.58 ± 6.92 

10 8,88 ± 6,62 
11 9,66 ± 2,89 
12 10,03 ± 4,92 
13 10,14 ± 4,29 
14 7,07 ± 4,44 
15 16,87 ± 2,89 
16 7,70 ± 4,37 
17 13,47 ± 2,78 
18 14,76 ± 4,55 
19 14,62 ± 3,18 
20 17,54 ± 7,40 
21 < 5,88 

Média 11,05 ± 4,60 
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A carga corporal devido à incorporação de Pb proveniente de fontes naturais (ar, 
água e alimentos), foi estimada usando duas constantes de decaimentos efetivos, 
conforme discutido no capítulo anterior. Uma foi derivada da meia-vida biológica igual a 
27,4 anos (constante de decaimento efetivo igual à 12,3 anos) fornecida pela ICRP (ICRP 
1980a); uma outra constante de decaimento efetivo igual a 18.1 anos foi obtida através 
de medições realizadas in vivo, em contador de corpo inteiro, em um indivíduo com uma 
significante carga corporal de 2 1 0 Pb (Cohen et al. 1992). As Tabelas 3.12 e 3.26 mostram 
que existe uma considerável diferença entre as cargas corporais devido à incorporação de 
2 1 0 Pb advindo de fontes naturais, para as duas constantes de decaimento efetivo. A carga 
corporal devido a incorporação de 2 1 0 Pb, advinda de fontes naturais, estimada com a 
constante de decaimento efetivo derivada de medições in vivo, estava cerca de 35% mais 
altas do que aquela calculada com a constante de decaimento efetivo fornecida pela ICRP. 
Esta diferença reflete-se nos cálculos das atividades depositadas por dia no sistema 
respiratório, estimadas através da carga corporal líquida de 2 1 0 Pb (carga corporal total 
menos carga corporal devido às fontes naturais). Os valores das atividades depositadas 
por dia no sistema respiratório mostrados na Tabela 3.12. estimados utilizando-se a 
constante de decaimento efetivo da ICRP, estão cerca de 30% mais altos do que os 
valores apresentados na Tabela 3.26, estimados com a constante de decaimento efetivo, 
fornecida pelas medições realizadas in vivo. 

Como na literatura utilizada para obter as contribuições das várias fontes de 2 1 0 Pb 
para o conteúdo do corpo, sob condições naturais, não faz qualquer menção ao erro para 
cada fonte, foi assumido que a raiz quadrada dos valores citados seria uma razoável 
estimativa destes erros. As principais fontes de 2 1 0 Pb para o conteúdo do corpo humano 
são a alimentação, a água e o ar. Estas fontes têm variações locais e temporais, assim 
como a quantidade incorporada por cada indivíduo. Assim, o erro estabelecido parece ser 
razoável, uma vez que os erros apresentados nas Tabelas 3.12 e 3.26 representam 
somente 30% dos valores de 2 1 0 Pb incorporados devido às fontes naturais. 

Os erros nas estimativas das atividades depositadas por dia no sistema respiratório 
foram calculados com ba:;e nos erros apresentados para as cargas corporais líquidas de 
2 1 0 Pb. Os erros nos resultados das monitorações são grandes, pois as atividades nos 
indivíduos estavam próximas dos limites de detecção, o que ocasiona, também, erros 
grandes nas cargas corporais líquidas. Alguns erros nas atividades depositadas por dia 
no sistema respiratório são maiores do que o próprio valor do resultado da medição. 
Entretanto, somente para dois indivíduos os erros estimados estão duas vezes maiores 
do que os resultados das medições, quando é utilizada a constante de decaimento 

135 



estimada de medições in vivo. A ICRP (ICRP 1987b) sugere, que as incertezas nas 
monitorações de rotina para contaminação interna devem ser similares àquelas aceitas 
para a monitoração da exposição externa. Esta Comissão recomenda que. para doses da 
ordem de grandeza do limite anual, o fator de incerteza não deve exceder a um fator de 
1,5 para um nível de confiança de 95%. Entretanto, para aquelas doses menores do que 
10 mSv, um fator de incerteza igual a 2 é aceitável para um nível de confiança de 95%. 
Todavia, na prática, devido às outras incertezas, como validação de modelos etc . estas 
recomendações podem não ser atendidas. 

A maioria dos erros nas Tabelas 3.12 e 3.26 estão de acordo com estas 
recomendações da ICRP. Portanto, pode-se concluir que, os valores resultantes para as 
atividades de 2 1 0 Pb, obtidas pelas medições in vivo da cabeça, são suficientemente válidos 
para a estimativa da dose absorvida no sistema respiratório. 

4.4 - Dose Equivalente para as Regiões Tráqueo-Brônquica e Pulmonar 

Nas Tabelas 3.22 e 3.35 foram apresentadas as doses equivalentes médias para 
a região tráqueo-brônquica, estimadas através das duas constantes de decaimento efetivo. 
As doses equivalentes médias anuais, estimadas com a constante de decaimento efetivo, 
fornecida pela ICRP (Tabela 3.22), estão cerca de 20% maiores do que aquelas 
estimadas, usando a constante de decaimento efetivo, derivada das medições realizadas 
in vivo (Tabela 3.35). Para as doses equivalentes médias totais, esta diferença aumenta 
para 33%. 

As Tabelas 3.23 e 3.36 mostram as doses equivalentes médias para a região 
pulmonar, também estimadas através das duas constantes de decaimento efetivo. A 
comparação dos resultados mostrados nas duas tabelas indica a mesma diferença, isto 
é, as doses equivalentes médias estimadas, com a constante de decaimento efetivo 
fornecida pela ICRP, são maiores do que aquelas estimadas com a outra constante. Para 
esta região, a diferença entre os valores é bastante similar aos anteriores, 25% para as 
doses equivalentes médias anuais e 32% para as doses equivalentes totais. 

As doses equivalentes médias para a região pulmonar, avaliadas através das duas 
constantes de decaimentos efetivos (Tabelas 3.23 e 3.36) são cerca de 20% daquelas 
para a região tráqueo-brônquica (Tabelas 3.22 e 3.35). Embora a probabilidade de 
deposição na região pulmonar seja cerca de 6 vezes maior do que na região tráqueo-
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brônquica, a área irradiada na região pulmonar é cerca de 190 vezes maior do que na 
região tráqueo-brônquica, conforme pode ser observado na Tabela 2 .1 . Esta mesma razão, 
calculada com as doses equivalentes médias para as regiões pulmonar e tráqueo-
brônquica fornecidas pelo modelo da ICRP (Tabela 3.8) é de cerca de 13%. A diferença 
entre as duas razões pode ser justificada pelas diferentes probabilidades de deposição 
adotadas pelos dois modelos. Portanto, pode ser concluído que, a razão entre as doses 
equivalentes médias, para a regiões tráqueo-brônquica e pulmonar, obtida por medições 
realizadas in vivo, está em boa concordância com a razão para as doses equivalentes nas 
mesmas regiões adotada pela ICRP. 

Uma análise de tendência realizada nos resultados das doses equivalentes médias 
nas regiões tráqueo-brônquica e pulmonar indicaram, que existe uma excelente correlação 
entre estas doses e a atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto. A atividade 
depositada no esqueleto foi estimada da atividade depositada diariamente, multiplicada 
pelo tempo de exposição. As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam as análises dos dados 
obtidos com a constante de decaimento efetivo dada pela ICRP. As correlações dos dados 
obtidos com a outra constante de decaimento efetivo estão apresentadas nas Tabelas 4.7 
e 4.8. Em ambos os grupos, as doses equivalentes médias para a região pulmonar, 
mostraram uma melhor correlação com a atividade líquida de 2 1 0 Pb no esqueleto do que 
as doses equivalentes médias para a região tráqueo-brônquica. Os resultados das 
correlações entre a atividade líquida de 2 1 0 Pb no esqueleto e as doses equivalentes 
médias para a região tráqueo-brônquica (Tabelas 4.6 e 4.8) e para a região pulmonar 
(Tabelas 4.7 e 4.9) são bastante similares. 
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Tabela 4.5. Regressão linear da dose equivalente (H) para a região T-B, estimada com a 
constante de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb depositada no 
esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade H 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 159,02 18,17 
NYS02 F 486,35 55,58 
NYS04 F 1340,98 145,48 
NYS05 M 336,66 23,66 
NYS07 M 349,37 24,16 
NYS08 F 842.19 90.76 
NYS10 F 566,19 65,11 
NYS14 F 442,14 49,03 
NYS17 F 241,64 27,23 
NYS18 F 240,36 24,66 
NYS19 M 541,17 37,52 
NYS20 M 650,57 45,09 
NYS21 F 243,70 26.18 
NYS24 M 290,86 20,52 
NYS26 M 370,51 26,00 
NYS35 M 722,56 50,42 
NYS37 M 353,16 24,59 
PF001 M 38,94 2,75 
PF002 F 207,22 22.27 

Regressão: 

Constante -4,944 
Erro padrão de Y 10,244 
R2 0,905 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,104 1 ^ = 12,8 
Erro padrão do coeficiente 0,008 p< 0,001 
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Tabela 4.6. Regressão linear da dose equivalente para a região pulmonar, estimada com 
a constante de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb depositada 
no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade H 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 159,02 3,91 
NYS02 F 486,35 11,97 
NYS04 F 1340,98 33,42 
NYS05 M 336,66 7,23 
NYS07 M 349,37 7,53 
NYS08 F 842,19 21.02 
NYS10 F 566,19 13,91 
NYS14 F 442,14 10,96 
NYS17 F 241,64 6,13 
NYS18 F 240,36 6,07 
NYS19 M 541,17 11,66 
NYS20 M 650,57 14,01 
NYS21 F 243,70 6,08 
NYS24 M 290,86 6,24 
NYS26 M 370,51 7,96 
NYS35 M 722,56 15,54 
NYS37 M 353,16 7,60 
PF001 M 38,94 0,83 
PF002 F 207,22 5,16 

Regressão: 

Constante -0,467 
Erro padião de Y 0,855 
R2 0,987 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,024 ^ = 36,1 
Erro padrão do coeficiente 0,001 p< 0,001 
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Tabela 4 . 8 . Regressão linear da dose equivalente para a região T-B, estimada com a 
constante de decaimento efetivo derivada das medições in vivo. sobre a atividade total de 
2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade H 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 100,74 11,51 
NYS02 F 388,53 44,39 
NYS04 F 1037,50 112,55 
NYS05 M 211,14 14,84 
NYS07 M 242.86 16,79 
NYS08 F 650,36 70,09 
NYS10 F 401,79 46,20 
NYS14 F 312,83 34,70 
NYS17 F 198.66 22.39 
NYS18 F 169,12 17.35 
NYS19 M 452,64 31,38 
NYS20 M 502,85 34,85 
NYS21 F 166,80 17,92 
NYS24 M 216,84 15,30 
NYS26 M 233,48 16,39 
NYS35 M 560,93 39,14 
NYS37 M 310,11 21,59 
PF001 M 26,96 1,90 
PF002 F 194,66 20,98 

Regressão: 

Constante -3,397 
Erro padrão de Y 7,897 
R2 0,907 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,103 1^ = 12,9 
Erro padrão do coeficiente 0,008 p< 0,001 
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Tabela 4.9. Regressão linear da dose equivalente para a região P, estimada com a 
constante de decaimento efetivo derivada das medições in vivo. sobre a atividade total de 
2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade H 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 100.74 2,47 
NYS02 F 388,53 9,55 
NYS04 F 1037,50 25,82 
NYS05 M 211,14 4,53 
NYS07 M 242,86 5,23 
NYS08 F 650,36 16,21 
NYS10 F 401,79 9,86 
NYS14 F 312,83 7,75 
NYS17 F 198,66 5,04 
NYS18 F 169,12 4,26 
NYS19 M 452,64 9,74 
NYS20 M 502,85 10,82 
NYS21 F 166,80 4,16 
NYS24 M 216,84 4,65 
NYS26 M 233,48 5,01 
NYS35 M 560,93 12,05 
NYS37 M 310,11 6,66 
PF001 M 26,96 0,58 
PF002 F 194,66 4,85 

Regressão: 

Constante -0,324 
Erro padrão de Y 0,660 
R2 0,988 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,024 1^ = 36,7 
Erro padrão do coeficiente 0,001 p< 0,001 

141 



4.5 - Doses Média e Regional para o pulmão 

Os dois conceitos recomendados pela ICRP (ICRP 1981) para expressar a dose para 
o sistema respiratório foram utilizados neste trabalho, a dose média para o pulmão (DMP) 
e a dose regional para o pulmão (DRP). Os valores resultantes para as DMP e as DRP, 
estimados para as duas constantes de decaimentos efetivos, estão apresentados nas 
Tabelas 3.25 e 3.38. Em ambas as tabelas, os valores das DMP estão duas vezes 
maiores do que os das DRP. Para calcular as DMP foi aplicado o fator de risco para o 
pulmão coT igual a 0,12, às doses médias para o sistema respiratório (Tabelas 3.24 e 
3.37). Para estimar as DRP o fator de risco para o pulmão foi dividido por dois para ser 
aplicado às células críticas do epitélio brônquico e tecido pulmonar, considerando uma 
radiossensibilidade similar para estas células. Assim, um fator de peso para risco igual 
a 0,06 foi aplicado às doses equivalentes médias, para as regiões tráqueo-brônquica e 
pulmonar, e as DRP foram obtidas somando-se as duas doses efetivas. Por isso, as DMP 
são duas vezes maiores do que as DRP. A ICRP recomenda utilizar a DRP, quando a dose 
para a região pulmonar não é a dose dominante. 

As DMP e as DRP estimadas com as doses equivalentes médias, avaliadas através 
da constante de decaimento efetivo fornecida pela ICRP. são cerca de 33% maiores do 
que aquelas calculadas com a constante de decaimento fornecida pelas medições 
realizadas in vivo. Esta diferença é igual àquela observada para as doses equivalentes 
médias para a região tráqueo-brônquica, estimadas com as duas constantes de 
decaimentos efetivos. 

As análises por regressão linear, realizadas com os dados das DRP, mostraram que 
existe uma correlação bastante forte entre estas doses e a atividade líquida de 2 1 0 Pb 
depositada no esqueleto, para as duas constantes de decaimentos efetivos, como pode 
ser visto nas Tabelas 4.10 - 4.15. Os ajustes dos dados destas tabelas são bastante 
similares para os três grupos: todos os indivíduos, indivíduos de sexo feminino e 
masculino. 
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Tabela 4.9. Regressão linear da dose regional para o pulmão, estimada com a constante 
de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 159,02 1,32 
NYS02 F 486,35 4,05 
NYS04 F 1340,98 10,73 
NYS05 M 336,66 1,85 
NYS07 M 349,37 1,90 
NYS08 F 842,19 6,71 
NYS10 F 566,19 4,74 
NYS14 F 442,14 3,60 
NYS17 F 241,64 2.00 
NYS18 F 240,36 1,84 
NYS19 M 541,17 2,95 
NYS20 M 650,57 3,55 
NYS21 F 243,70 1,94 
NYS24 M 290,86 1,61 
NYS26 M 370,51 2,04 
NYS35 M 722,56 3,96 
NYS37 M 353,16 1,93 
PF001 M 38,94 0,22 
PF002 F 207,22 1.65 

Regressão: 

Constante -0,325 
Erro padrão de Y 0,665 
R2 0,926 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,008 t 1 7 = 1 4 , 6 
Erro padrão do coeficiente 0,001 p< 0,001 
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Tabela 4.10. Regressão linear da DRP de indivíduos do sexo feminino, estimada com a 
constante de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 159,02 1,33 
NYS02 F 486,35 4,05 
NYS04 F 1340,98 10.73 
NYS08 F 842.19 6.71 
NYS10 F 566,19 4,74 
NYS14 F 442,14 3,60 
NYS17 F 241.64 2,00 
NYS18 F 240,36 1,84 
NYS21 F 243,70 1,94 
PF002 F 207,22 1,65 

Regressão: 

Constante 0,041 
Erro padrão de Y 0,095 
R2 0,999 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,008 t ^ = 93,7 
Erro padrão do coeficiente 0,000 p< 0,001 
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Tabela 4 . 1 1 . Regressão linear da DRP dos indivíduos do sexo masculino, estimada com 
a constante de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS05 M 336,66 1,85 
NYS07 M 349,37 1,90 
NYS19 M 541,17 2,95 
NYS20 M 650,57 3,55 
NYS24 M 290,86 1,61 
NYS26 M 370,51 2,04 
NYS35 M 722,56 3,96 
NYS37 M 353,16 1,93 
PF001 M 38,94 0,22 

Regressão: 

Constante 0,008 
Erro padrão de Y 0,010 
R2 1,000 
Número de observações 9 
Graus de liberdade 7 

Coeficiente X 0,005 t 1 7 = 309 
Erro padrão do coeficiente 0,000 p< 0,001 

145 



Tabela 4 . 1 2 . Regressão linear da DRP, estimada com a constante de decaimento efetivo 
derivada das medições in vivo. sobre a atividade total de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 100,74 0,84 
NYS02 F 388,53 3,24 
NYS04 F 1037,50 8,30 
NYS05 M 211,14 1,16 
NYS07 M 242,86 1,32 
NYS08 F 650,36 5,18 
NYS10 F 401,79 3,36 
NYS14 F 312,83 2.55 
NYS17 F 198,66 1,16 
NYS18 F 169,12 1,30 
NYS19 M 452,64 2,47 
NYS20 M 502,85 2,74 
NYS21 F 166,80 1,33 
NYS24 M 216,84 1,20 
NYS26 M 233,48 1,28 
NYS35 M 560,93 3,07 
NYS37 M 310,11 1,70 
PF001 M 26,96 0,15 
PF002 F 194,66 1,55 

Regressão: 

Constante -0,271 
Erro padrão de Y 0,506 
R2 0,931 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,008 ^ = 1 5 , 1 
Erro padrão do coeficiente 0,001 p< 0,001 
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Tabela 4.13. Regressão da DRP de indivíduos do sexo feminino, estimada com a 
constante de decaimento efetivo das medições in vivo, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb 
no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 100,74 0,84 
NYS02 F 388,53 3.24 
NYS04 F 1037,50 8,30 
NYS08 F 650,36 5,18 
NYS10 F 401,79 3,36 
NYS14 F 312.83 2,55 
NYS17 F 198.66 1.65 
NYS18 F 169,12 1,30 
NYS21 F 166,80 1,33 
PF002 F 194.66 1.55 

Regressão: 

Constante 0,033 
Erro padrão de Y 0,070 
R2 0,999 
Número de observações 10 
Graus de liberdade 8 

Coeficiente X 0,008 1 ^ = 98,8 
Erro padrão do coeficiente 0,000 p< 0,001 
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Tabela 4.15. Regressão linear da dose média para o pulmão (DMP) dos indivíduos do sexo 
masculino, estimada com a constante de decaimento efetivo derivada das medições in 
vivo. sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS05 M 211,14 1,16 
NYS07 M 242,86 1,32 
NYS19 M 452,63 2,47 
NYS20 M 502,85 2,74 
NYS24 M 216,84 1,20 
NYS26 M 233,48 1,28 
NYS35 M 560,93 3,07 
NYS37 M 310.11 1.70 
PF001 M 26,96 0,150 

Regressão: 

Constante 0,007 
Erro padrão de Y 0,007 
R2 1,000 
Número de observações 9 
Graus de liberdade 7 

Coeficiente X 0,005 t l 7 = 357 
Erro padrão do coeficiente 0,000 p< 0,001 

A análise de tendência realizada com as DMP mostraram que, as correlações 
resultantes destas doses com a carga corporal líquida de 2 1 0 Pb são similares a aquelas 
obtidas com as DRP. Como os valores das DMP são duas vezes maiores do que os 
valores das DRP, a mesma diferença foi observada no coeficiente X e no erro padrão, 
como pode ser visto nas Tabelas 4.16 e 4.17. Entretanto, as mesmas observações feitas 
com as duas constantes de decaimentos efetivos e grupos de indivíduos para a DRP são 
válidas para as DMP. 
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Tabela 4.15. Regressão linear da (DMP), estimada com a constante de decaimento efetivo 
da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DMP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 159,02 2,65 
NYS02 F 486,35 8,11 
NYS04 F 1340,98 21.47 
NYS05 M 336,66 3,71 
NYS07 M 349,37 3,80 
NYS08 F 842.19 13,41 
NYS10 F 566.19 9,48 
NYS14 F 442,14 7,20 
NYS17 F 241.64 4,00 
NYS18 F 240,36 3.68 
NYS19 M 541.17 5,90 
NYS20 M 650,57 7,09 
NYS21 F 243,70 3,87 
NYS24 M 290,86 3,21 
NYS26 M 370,51 4,08 
NYS35 M 722,56 7,92 
NYS37 M 353,16 3,86 
PF001 M 38,94 0,43 
PF002 F 207,22 3,29 

Regressão: 

Constante -0.649 
Erro padrão de Y 1,330 
R2 0,926 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,015 t 1 7 = 14,6 
Erro padrão do coeficiente 0,001 p < 0,001 
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Tabela 4.16. Regressão da DRP, estimada com a constante de decaimento efetivo das 
medições in vivo, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 100,74 1,68 
NYS02 F 388,53 6,47 
NYS04 F 1037,50 16,61 
NYS05 M 211,14 2,32 
NYS07 M 242,86 2,64 
NYS08 F 650,36 10,36 
NYS10 F 401,79 6,73 
NYS14 F 312,83 5,09 
NYS17 F 198,66 3,29 
NYS18 F 169,12 2,59 
NYS19 M 452,64 4,93 
NYS20 M 502,85 5,48 
NYS21 F 166,80 2,65 
NYS24 M 216,84 2,39 
NYS26 M 233,48 2,57 
NYS35 M 560,93 6,14 
NYS37 M 310,11 3,39 
PF001 M 26,96 0,30 
PF002 F 194,66 3,10 

Regressão: 

Constante -0,446 
Erro padrão de Y 1,028 
R 2 0,928 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,015 t ^ = 14,8 
Erro padrão do coeficiente 0,001 p< 0,001 
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4.6 - Fatores de Conversão Médios para a Dose 

Os fatores de conversão médios para a dose foram derivados em função da 
atividade líquida de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto por ano. Esta grandeza foi escolhida 
porque era necessário uma grandeza normalizada, o que não é o caso da atividade líquida 
total de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto. 

Não existe diferença entre os fatores de conversão médios calculados com as duas 
constantes de decaimentos efetivos (Tabelas 3.39 - 3.44). Todavia, deve ser observado 
que, as doses equivalentes ou efetivas, estimadas combinando estes fatores com a 
atividade de 2 1 0 Pb depositada por ano no esqueleto, calculada com a constante de 
decaimento efetivo fornecida pela ICRP, serão maiores do que aquelas estimadas com a 
constante de decaimento efetivo derivada das medições realizadas in vivo. 

Os erros associados aos fatores de conversão médios para a dose são 
relativamente pequenos, considerando que existem diferenças significativas nos 
parâmetros físicos e fisiológicos entre os indivíduos monitorados. 0 maior erro observado 
foi no coeficiente de conversão, que estima a dose equivalente para a região tráqueo-
brônquica (22%), e o menor no fator que estima a dose equivalente para a região 
pulmonar (7%), quando todos os indivíduos monitorados são considerados, como mostrado 
nas Tabelas 3.39 e 3.42. Quando os indivíduos são divididos por sexo, o grupo dos 
indivíduos de sexo masculino apresenta um melhor resultado do que o grupo de sexo 
feminino. 0 maior erro nos fatores de conversão para o grupo de indivíduos de sexo 
masculino foi observado no fator que estima a dose equivalente para a região tráqueo-
brônquica (0,7%), enquanto que o menor erro para o grupo de indivíduos de sexo feminino 
foi observado no coeficiente que estima a dose equivalente para a região pulmonar. 
Também foi observado que todos os fatores de conversão médio para a dose, para o 
grupo de indivíduos de sexo feminino são maiores do que aqueles para o grupo de 
indivíduos de sexo masculino. A justificativa mais plausível para este fato é que, para uma 
mesma atividade de 2 1 0 Pb depositada por ano no esqueleto a dose equivalente será maior 
para os indivíduos de sexo feminino, porque estes têm um sistema respiratório com uma 
área irradiada menor, e considerando-se que as probabilidades de deposição naquele 
sistema podem ser consideradas como similares. 

As doses efetivas estimadas com os fatores de conversão médios para a dose 
ficaram muito próximas das doses regionais para o pulmão. A Tabela 4.18 apresenta 
alguns exemplos de doses efetivas, calculadas com estes fatores e as compara com as 
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DRP, mostradas nas Tabelas 3.25 e 3.38. Como pode ser notado, não existe diferença 
significativa entre os resultados obtidos, embora estes exemplos sejam casos extremos, 
como a dose efetiva maior, o menor tempo de exposição e o maior tempo de exposição. 
Portanto, pode-se concluir que, os fatores de conversão médios para a dose mostraram 
ser importantes para estimar a dose efetiva, se a atividade de 2 1 0 Pb depositada, por ano. 
no esqueleto for conhecida. 

Tabela 4.17. Comparação da dose efetiva, estimada com o fator de conversão médio 
para a dose, e a dose regional para o pulmão. 

Indiv. Sexo Tempo Coeficiente Atividade E DRP 
exp. conversão no osso (Sv) (Sv) 
(a) médio (Bq/a) 

Tab. 3.25 

PF002 F 1 1,47 x IO' 2 114,03 1,68 1,65 
NYS01 F 18 1,47 x IO" 2 4,82 1,28 1,33 
NYS04 F 33 1,47 x IO" 2 22,28 10,80 10,73 
PF001 M 1 9,96 x IO"3 21,48 0,21 0,22 
NYS19 M 16 9,96 x IO" 3 18,67 2,98 2,95 
NYS05 M 39 9,96 x IO" 3 4,82 1,87 1,85 

Tab. 3.38 

PF002 F 1 1,47 x IO" 2 107,00 1,57 1.55 
NYS01 F 18 1,47 x IO" 2 3,01 0,80 0,84 
NYS04 F 33 1,47 x IO" 2 17,26 8,37 8,30 
PF001 M 1 9,96 x IO"3 14,86 0,15 0,15 
NYS19 M 16 9,96 x IO"3 15,66 2,50 2,47 
NYS05 M 39 9,96 x IO" 3 3,01 1,17 1,16 

i = atividade no osso por ano x tempo de exposição x coeficiente de conversão. 
Primeira parte da tabela foi estimada com a constante de decaimento efetivo 
fornecida pela ICRP. 
Segunda parte da tabela foi estimada com a constante de decaimento derivada 
das medições realizadas in vivo. 
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4.7 - Comparação entres os Modelos Utilizados neste Trabalho 

As dose efetivas avaliadas, utilizando-se os modelos da NCRP e ICRP, foram 
comparadas (Tabelas 4.19 e 4.20) com as DRP e as DMP, estimadas através da atividade 
de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto, realizadas por medições in vivo, com um contador de 
corpo inteiro. Embora os modelos da NCRP e ICRP permitam estimar a dose efetiva para 
todos os indivíduos monitorados, em ambas as tabelas são apresentados somente os 
indivíduos cujas cargas corporais líquidas de 2 1 0 Pb são maiores do que zero. Como pode 
ser notado, em ambas as tabelas o modelo da ICRP forneceu os menores valores médios 
para a dose efetiva, enquanto que a maioria das doses efetivas estimadas pelo modelo 
da NCRP são maiores do que aquelas calculadas por medições realizadas in vivo. 

Como as doses efetivas estimadas com o modelo da ICRP foram obtidas 
considerando as doses nas regiões tráqueo-brônquica e pulmonar, elas foram comparadas 
com as doses regionais para o pulmão - DRP (Tabela 4.19), calculadas com os dados 
deste estudo. As DRP foram calculadas utilizando-se a mesma filosofia e os fatores de 
peso para risco, que geraram as doses efetivas estimadas pelo modelo da ICRP. Os 
valores das DRP estimados com a constante de decaimento efetivo, derivada de medições 
realizadas in vivo, em contador de corpo inteiro, estão mais próximos dos valores 
calculados com o modelo da ICRP do que aqueles valores obtidos para as doses efetivas, 
estimadas com a constante de decaimento efetivo recomendado pela ICRP. Embora os 
valores das DRP estimados por ambas as constantes de decaimentos efetivos tenham 
demonstrado se correlacionarem muito bem com a carga corporal líquida de 2 1 0 Pb, as DRP 
estimadas com a constante de decaimento efetivo, derivada das medições realizadas in 

vivo, mostraram uma melhor correlação do que com a segunda constante. 
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Tabela 4.18.Comparação entre as doses efetivas estimadas, através de diferentes 
modelos dosimétricos e conceitos de fatores de peso. 

Indiv. NCRP 78 ICRP 50 Esta pesquisa (DMP) 

Tab. 3.7 Tab. 3.8 Tab. 3.25 Tab. 3.38 
(Sv) (Sv) (Sv) (Sv) 

NYS01 5,14 1,23 2,65 ± 3,68 1,68 ± 3,25 
NYS02 5,14 1,23 8,11 ± 3,29 6,47 ± 2,91 
NYS04 5,67 1,53 21,47 ± 4,01 16,61 ± 3,27 
NYS05 4,83 1,11 3,71 ± 2,30 2,32 ± 1,84 
NYS07 5,50 1,40 3.80 ± 2,30 2,64 ± 1,84 
NYS08 5,73 1,50 13,41 ± 2,83 10,36 ± 2,36 
NYS10 5,13 1,45 9,48 ± 4,63 6,73 ± 3,74 
NYS14 4,30 1,09 7,20 ± 3.30 5,09 ± 2,69 
NYS17 2,09 0,54 4,00 ± 2,71 3,29 ± 2,38 
NYS18 4,51 1,45 3,69 ± 3,06 2,59 ± 2,62 
NYS19 2,74 0,71 5,90 ± 1,33 4,93 ± 1,20 
NYS20 5,59 1,10 7,09 ± 2,66 5,48 ± 2,24 
NYS21 5,25 1,46 3,87 ± 3,86 2,65 ± 3,29 
NYS24 4,52 1,12 3,21 ± 2,84 2.39 ± 2,46 
NYS26 3,82 1,01 4,08 ± 6,49 2,57 ± 5,11 
NYS35 2,38 0,59 7,92 ± 1,97 6,14 ± 1,67 
NYS37 5,65 1,59 3,86 ± 1,64 3,39 ± 1,55 
PFOOl 5,11 1,07 0,43 ± 0,45 0,30 ± 0,45 
PF002 6,02 1,56 3,29 ± 0,89 3,10 ± 0,90 
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Tabela 4.19. Comparação entre as doses efetivas estimadas, através de diferentes 
modelos dosimétricos e conceitos de fatores de peso. 

Indiv. NCRP 78 ICRP 50 Esta pesquisa (DRP) 

Tab. 3.7 Tab. 3.8 Tab. 3.25 Tab. 3.38 
(Sv) (Sv) (Sv) (Sv) 

NYS01 5,14 1,23 1,33 ± 1,84 0,84 ± 1,63 
NYS02 5,14 1,23 4,05 ± 1,65 3,24 ± 1.45 
NYS04 5,67 1,53 10,73 ± 2,01 8,30 + 1,64 
NYS05 4,83 1,11 1,85 ± 1,15 1,16 ± 0.92 
NYS07 5,50 1,40 1,90 ± 0,79 1.32 ± 0,66 
NYS08 5,73 1,50 6,71 ± 1,42 5,18 ± 1,18 
NYS10 5,13 1,45 4,74 ± 2,32 3,36 ± 1,87 
NYS14 4,30 1,09 3,60 ± 1,65 2,55 ± 1.35 
NYS17 2,09 0,54 2,00 ± 1,35 1,65 ± 1,19 
NYS18 4,51 1,45 1,84 ± 1,53 1,30 ± 1,31 
NYS19 2,74 0,71 2,95 ± 0,67 2,47 ± 0.60 
NYS20 5,59 1,10 3,55 ± 1,33 2,74 ± 1,12 
NYS21 5,25 1,46 1,94 ± 1,93 1,33 ± 1,64 
NYS24 4,52 1,12 1,61 ± 1,42 1,20 ± 1,23 
NYS26 3,82 1,01 2,04 ± 3,25 1,28 ± 2,56 
NYS35 2,38 0,59 3,96 ± 0,99 3,07 ± 0,83 
NYS37 5,65 1,59 1,93 ± 0,82 1,70 ± 0,77 
PF001 5,11 1,07 0,22 ± 0,22 0,15 ± 0,26 
PF002 6,02 1,56 1,65 ± 0,45 1,55 ± 0,45 
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O modelo da NCRP utiliza a mais alta dose absorvida, estimada nas gerações da 
região tráqueo-brônquica, como a dose absorvida para o sistema respiratório. Portanto, 
as doses médias para o pulmão - DMP, estimadas com dados deste estudo (Tabela 4.20) 
devem ser utilizadas para comparação com as doses efetivas geradas pelo modelo da 
NCRP. Os valores das DMP foram determinados, multiplicando-se a dose equivalente 
média para o sistema respiratório, somatório das doses equivalentes médias para cada 
região (N-F, T-B, P), pelo mesmo fator de peso para risco (0,12) utilizado para as doses 
efetivas obtidas com o modelo da NCRP. 0 valor médio das DMP (4,67 Sv), estimado com 
a constante de decaimento efetivo derivada de medições realizadas in vivo, pode ser 
considerado como igual ao valor médio de dose efetiva (4,69 Sv) estimado com o modelo 
da NCRP. Todavia, o valor médio das DMP (6,17 Sv) estimado com a constante de 
decaimento efetivo fornecida pela ICRP. é cerca de 30% maior do que o valor médio da 
dose efetiva estimado com o modelo da NCRP. 0 fator de correlação entre a carga 
corporal líquida de 2 1 0 Pb, obtido para os valores das DMP, estimados com a constante de 
decaimento efetivo derivada das medições realizadas in vivo (0.78), está mais próximo do 
fator de correlação obtido com a dose efetiva gerada pelo modelo da NCRP (0,87) do que 
o fator de correlação estimado com a constante de decaimento efetivo fornecida pela ICRP 
(0,72). 

Como as informações disponíveis sobre as concentrações de radônio e o tempo de 
exposição não incluem o período que os indivíduos viveram em outras residências, as 
estimativas de dose foram realizadas assumindo que, as cargas corporais líquidas de 
2 1 0 Pb foram adquiridas durante os tempos de vida dos indivíduos. As mesmas 
metodologias de análise, anteriormente utilizadas, foram empregadas para estimar as 
DMP e DRP. Os valores das DMP e DRP são apresentados na Tabela 4 .21 , para a 
constante de decaimento efetivo recomendada pela ICRP. Como pode ser observado, este 
valores são menores do que as doses efetivas estimadas pelos fatores de conversão 
médios para a dose, fornecidos pela ICRP (Tabela 3.8). As análises de regressão destes 
dados estão apresentadas nas Tabelas 4.22 e 4.23, e indicam que as correlações entre 
as DRP e DMP, com a carga corporal líquida de 2 1 0 Pb, não são tão fortes como as 
mesmas correlações apresentadas nas Tabelas 4.13 e 4.16. Portanto, destas 
observações, pode-se concluir que a carga corporal de 2 1 0 Pb, estimada pelas medições 
realizadas in vivo, foi provavelmente adquirida durante os períodos de exposição, 
mostrados na Tabela 3.3, e não durante o tempo de vida dos indivíduos. 
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Tabela 4.20. Dose média para o pulmão e dose regional para o pulmão, estimadas da 
carga corporal de 2 1 0 Pb, considerando que o indivíduo foi exposto durante toda a vida. 

Indivíduo DMP 
(Sv) 

DRP 
(Sv) 

NYS01 0,43 + 0,63 0,21 + 0,31 
NYS02 1,31 + 0,56 0,65 + 0,28 
NYS04 2,23 + 0,44 1,12 + 0,22 
NYS05 0,34 ± 0.22 0,17 ± 0,11 
NYS07 0,41 ± 0,18 0,20 ± 0,09 
NYS08 1,49 + 0.33 0,75 ± 0,17 
NYS10 1,06 + 0,55 0.53 ± 0,24 
NYS14 0,69 + 0.33 0,34 + 0,17 
NYS17 0,23 + 0.16 0,11 + 0,08 
NYS18 0,21 + 0,16 0,10 + 0.08 
NYS19 0,66 + 0.16 0,33 + 0,08 
NYS20 0,79 ± 0,31 0,39 + 0,16 
NYS21 0,22 + 0,21 0,11 + 0,10 
NYS24 0,34 + 0,32 0,17 ± 0,16 
NYS26 0,40 + 0,67 0,20 + 0,34 
NYS35 0,96 + 0,25 0,48 + 0,13 
NYS37 0,53 + 0,24 0,26 + 0,12 
PF001 0,10 + 0,11 0,05 ± 0,05 
PF002 0,78 + 0,22 0,39 ± 0,11 
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Tabela 4 .21 . Regressão linear da dose regional para o pulmão, estimada com a constante 
de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DRP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 55,41 0,21 
IMYS02 F 213,69 0,65 
NYS04 F 570,63 1,12 
NYS05 M 116,13 0,17 
NYS07 M 133,58 0,20 
NYS08 F 357,70 0,75 
NYSIO F 220,99 0,53 
NYS14 F 172,06 0,34 
NYS17 F 109,26 0,11 
NYS18 F 93,01 0,10 
NYS19 M 248,95 0.33 
NYS20 M 276,57 0,39 
NYS21 F 91,74 0,11 
NYS24 M 119,26 0,17 
NYS26 M 128,41 0,20 
NYS35 M 308,51 0,48 
NYS37 M 170,56 0,26 
PFOOl M 14,83 0,05 
PF002 F 107,06 0,39 

Regressão: 

Constante -0,005 
Erro padrão de Y 0,110 
R2 0,840 
Número de observações 19 
Graus de liberdade 17 

Coeficiente X 0,0019 ^ = 9,44 
Erro padrão do coeficiente 0,0002 p < 0,000 
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Tabela 4.22. Regressão linear da dose média para o pulmão, estimada com a constante 
de decaimento efetivo da ICRP, sobre a atividade total de 2 1 0 Pb no esqueleto. 

Indivíduo Sexo Atividade DMP 
(Bq) (Sv) 

NYS01 F 55,41 0,43 
NYS02 F 213,69 1,30 
NYS04 F 570,63 2,23 
NYS05 M 116,13 0,34 
NYS07 M 133,57 0,41 
NYS08 F 357,70 1,49 
NYS10 F 220,99 1,06 
NYS14 F 172,06 0,69 
NYS17 F 109,26 0,23 
NYS18 F 93,01 0,21 
NYS19 M 248,95 0,66 
NYS20 M 276,57 0,79 
NYS21 F 91,74 0,22 
NYS24 M 119,26 0,34 
NYS26 M 128,41 0,40 
NYS35 M 308,51 0,96 
NYS37 M 170,56 0,53 
PF001 M 14,83 0,10 
PF002 F 107,06 0,78 

Regressão: 

Constante -0,010 
Erro padrão de Y 0,220 
R2 0,840 
Número de observações 19 
Graus de iberdade 17 

Coeficiente X 0,0038 ^ = 9,44 
Erro padrão do coeficiente 0,0004 p < 0,000 
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Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações 

A importância em avaliar o risco potencial à saúde do público em geral, gerado 
pelas concentrações de radônio em ambientes fechados, foi reconhecida somente à cerca 
de 20 anos. Os altos níveis de exposições aos quais estão submetidos os indivíduos que 
vivem em residências com concentrações de radônio acima do normal são provavelmente 
ocasionados pelo longo tempo de exposição, ao invés das alt?.s concentrações de radônio 
no ambiente. No ar as concentrações de radônio variam, significativamente, de local para 
local e temporalmente, mesmo em ambientes fechados. Portanto, para uma estimativa 
precisa da dose, utilizando-se a monitoração de ar como um parâmetro, é necessário 
conhecer-se o tempo de exposição e a concentração de radônio nas residências. Isto é 
quase impossível, haja vista que seria necessário existir um instrumento que fizesse a 
monitoração do ar continuamente, registrando as concentrações em intervalos de tempo 
pré-determinados e uma tabela de tempo para controlar os indivíduos. A fim de apresentar 
uma solução alternativa para o problema e melhorar a precisão na estimativa da exposição 
acumulada devido aos descendentes de radônio, este trabalho apresenta uma 
metodologia na qual o indivíduo é utilizado como sendo o seu próprio sistema de 
amostragem/dosímetro. 

0 principal objetivo desta pesquisa foi determinar a dose efetiva para indivíduos, 
que vivem em residências com concentrações de radônio acima da média recomendada 
como aceitável, utilizando a carga corporal de 2 1 0 Pb de cada indivíduo. Medições realizadas 
in vivo, para determinar a quantidade de 2 1 0 Pb presente no crânio destes indivíduos, 
utilizando-se um contador de corpo inteiro, foram usadas para estimar a carga corporal de 



Para alcançar este objetivo, a pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: 

• desenvolvimento de uma metodologia precisa para determinar a radiação de fundo, 
usando o próprio indivíduo como um indivíduo padrão; 

• demonstração da praticabilidade do contador de corpo inteiro como uma técnica de 
medida confiável para determinar quantidades pequenas de 2 1 0 Pb existentes nos 
indivíduos, devido à inalação de radônio e seus descendentes presentes em ambientes 
confinados; 

• desenvolvimento de um metodologia matemática para estimar as doses individuais, 
devido à inalação de radônio e de seus descendentes, utilizando-se a carga corporal de 
2 1 0 Pb, estimada por medições realizadas in vivo, 

• comparação das doses efetivas estimadas através dos modelos da NCRP e ICRP que 
utilizam as concentrações de radônio obtidas por amostragens de ar, com aquelas obtidas 
pela metodologia desenvolvida nesta pesquisa. 

Dose Efetiva Estimada de Dados de Amostragens de Ar 

As doses efetivas estimadas com o modelo da NCRP são, em média, 4 vezes 
maiores do que aquelas calculadas pelo modelo da ICRP. A diferença básica entre os dois 
modelos é a metodologia utilizada para calcular a dose absorvida. 0 modelo da ICRP 
utiliza o somatório das doses absorvidas médias nas regiões tráqueo-brônquica e 
pulmonar, para estimar a dose absorvida para o sistema respiratório, sendo que a dose 
média para a região pulmonar representa somente cerca de 13% da dose total, enquanto 
que o modelo da NCRP assume que a maior dose absorvida para as ramificações da 
região tráqueo-brônquica é a melhor estimativa de dose para o sistema respiratório. Desta 
forma, pode-se interpretar que o modelo da NCRP assume uma postura mais 
conservadora, enquanto que a ICRP utiliza um modelo mais realista. Ambos os modelos 
apresentaram um correlação muito forte entre as doses efetivas e as concentrações de 
radônio em equilíbrio-equivalente. 
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Metodologia para Determinar a Radiação de Fundo 

Uma metodologia alternativa para obter a radiação de fundo em crânios foi 
desenvolvida, utilizando-se medições de cintilações realizadas in vivo, em contador de 
corpo inteiro, para ajustar-se a qualquer indivíduo. Um simulador de cabeça, contendo 
quantidades conhecidas de potássio e cálcio dissolvidas em água, foi contado, 
repetidamente, por longos períodos. Ao espectro médio destas medições foram aplicados 
fatores de correção para ajustá-lo ao espectro do indivíduo monitorado. Este novo espectro 
de radiação de fundo tem uma flutuação muito menor do que aquele do indivíduo, 
diminuindo significativamente o limite de detecção do sistema de medida, permitindo que 
níveis de radiação muito próximo da radiação de fundo sejam medidos. Portanto, pode-se 
concluir que o uso desta metodologia, para determinar a radiação de fundo no crânio é 
mais apropriada do que os outros métodos convencionais. 

Praticabilidade da Técnica de Contador de Corpo Inteiro para Medir Níveis 
Baixos de Cargas Corporais de 2 1 0 Pb. 

Os resultados das medições das quantidades de 2 1 0 Pb, existentes nos crânios dos 
indivíduos que foram expostos por longos períodos a concentrações de radônio acima da 
média nas suas residências, demonstraram que o sistema de detecção, com detectores 
de cintilaçao duplo (phoswich), é um sistema eficaz para a realização destas medidas. A 
metodologia alternativa, para obter a radiação de fundo com erros menores e a técnica 
de análise utilizada, reduziram o limite de detecção, permitindo que níveis de radiação 
menores fossem medidos. 

Os resultados obtidos com o simulador de crânio, no qual foi inserido uma 
quantidade conhecida de 2 1 0 Pb, demonstraram que a metodologia de análise está correta. 
0 valor médio das atividades determinadas com o fantoma foi estimado, como sendo igual 
a 11,05 Bq ± 4,60 Bq, para as medições realizadas e analisadas de maneira similar 
àquela utilizada em indivíduos, pode ser considerada uma boa estimativa para uma 
atividade real de 10.28 Bq de 2 1 0 Pb. 

Os resultados na Tabela 3.6 mostram que, existe uma diferença significativa entre 
as quantidades de 2 1 0 Pb nas cabeças dos indivíduos, que vivem em residências cujas 
concentrações de radônio estavam acima da média, e aquelas quantidades medidas em 
indivíduos que vivem em residências com níveis normais de concentrações de radônio. 
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Uma análise de tendências mostrou que existe uma forte correlação entre a quantidade 
de chumbo depositada no esqueleto e a dose equivalente. A correlação entre as 
concentrações de radônio em equilíbrio-equivalente e a quantidade de 2 1 0 Pb depositada 
no esqueleto é muito fraca, devido à natureza das medidas das concentrações de radônio 
no ar, à perda de informações sobre o tempo de exposição, variabilidade nos parâmetros 
funcionais do sistema respiratório dos indivíduos, e tc , assim sendo, seria muito difícil 
obter uma boa correlação entre estas duas grandezas. 

Alguns fatos marcantes, também, contribuiram para demonstrar tanto a 
praticabilidade como a confiabilidade do contador de corpo inteiro para medir níveis baixos 
de atividade de 2 1 0 Pb. 0 mais significante destes fatos foi o caso dos gêmeos idênticos, 
um exposto a altas concentrações de radônio e o outro exposto a níveis normais. Os 
resultados obtidos para a quantidade de 2 1 0 Pb depositada no esqueleto estão 
completamente coerentes com os registros das exposições. Embora, os resultados das 
medições realizadas nos indivíduos tenham provado que o atual sistema de detecção é 
capaz de medir níveis baixos de radiação, seria muito vantajoso, para futuras medições, 
construir um sistema com limites de detecção ainda mais baixos. Como foi mencionado 
anteriormente, todos os indivíduos tem uma carga corporal de 2 1 0 Pb advinda da água, dos 
alimentos e do ar. Estimativas, utilizando dados da literatura sobre a incorporação de 2 1 0 Pb 
devida às fontes naturais, mostraram que para um adulto esta carga corporal de 2 1 0 Pb 
varia de 7,5 Bq até 11 Bq. Assim, seria muito interessante obter um sistema de detecção 
com sensibilidade suficiente para medir uma atividade de 1 Bq de 2 1 0 Pb no crânio. Desta 
maneira, a carga corporal dos indivíduos expostos aos níveis normais de concentração de 
radônio poderia ser determinada de maneira precisa por medições realizadas in vivo, em 
um contador de corpo inteiro. 

Metodologia para Estimar Dose Utilizando a Carga Corporal de Pb 

Parâmetros encontrados na literatura, tais como: tamanho de partículas, condições 
de equilíbrio dos descendentes do radônio no ar, parâmetros fisiológicos, incorporação de 
2 1 0 Pb devido às fontes naturais, modelos de probabilidades de deposição e fatores de 
conversão de atividade para dose foram utilizados para desenvolver uma motodologia 
dosimétrica, com o objetivo de estimar a dose absorvida no sistema respiratório, usando-
se a carga corporal de 2 1 0 Pb. As probabilidades de deposições nas regiões do sistema 
respiratório, adotadas neste trabalho, estão em concordância com aquelas adotadas em 
outras publicações. A análise de dados, realizada com os resultados obtidos com a 
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metodologia desenvolvida nesta pesquisa, mostrou correlações excelentes entre as 
quantidades de 2 1 0 Pb depositadas nos esqueletos e as doses equivalentes para as regiões 
tráqueo-brônquica e pulmonar, para as duas constantes de decaimentos efetivos 
consideradas neste trabalho (Tabelas 4.5 - 4.8). Existe, também, uma correlação muito 
forte entre as quantidades de 2 1 0 Pb depositadas nos esqueletos e as doses efetivas 
estimadas, conforme sugerido pela ICRP, a dose regional para o pulmão (Tabelas 4.9 -
4.14) e a dose média para o pulmão (Tabela 4.15 e 4.16). Portanto, pode-se concluir que 
a metodologia dosimétrica desenvolvida para estimar as doses equivalentes e por 
conseguinte as doses efetivas, utilizando a carga corporal de 2 1 0 Pb, está correta. 

Dos dados obtidos para a carga corporal de 2 1 0 Pb e as doses equivalentes e 
efetivas, foi possível derivar coeficientes de conversão médios para a dose. Os 
coeficientes de conversão para a dose equivalente, nas regiões tráqueo-brônquica e 
pulmonar, e para a dose efetiva para o sistema respiratório, são idênticos para as duas 
constantes de decaimentos efetivos, utilizadas nesta pesquisa. Todavia, deve-se observar 
que existe uma diferença de cerca de 50% entre os coeficientes de conversão entre os 
grupos de indivíduos de sexo masculino e feminino. Para ambos os grupos, as doses 
efetivas calculadas com os coeficientes de conversão, estão muito similares às doses 
regionais para o pulmão (Tabela 4.22). Assim, podemos concluir que os fatores de 
conversão médios para a dose é uma ferramenta bastante útil para determianr a dose 
total devido à exposição acumulada gerada pelos descendentes de radônio. 

Embora as probabilidades de deposição no sistema respiratório não apresentem 
diferenças significativas para os indivíduos de sexo masculino e feminino, e os parâmetros 
morfológicos considerados tenham uma diferença de somente 20%, os resultados 
mostraram que existe um diferença considerável entre o coeficiente de conversão para os 
dois grupos. Assim, conclui-se que deve ser discutida, mais profundamente, a 
recomendação da ICRP de utilizar-se coeficientes de conversão médios para calcular a 
dose, sem diferenciar o sexo, haja vista que os coeficientes de conversão médios para 
os dois sexos, calculados neste trabalho, apresentaram uma diferença de cerca de 47%. 

164 



Doses Efetivas Estimadas pelos Diferentes Modelos 

Existe uma diferença significativa entre as doses efetivas estimadas com os três 
modelos. As doses efetivas estimadas através das medições in vivo apresentaram uma 
faixa de variação muito maior do que as doses efetivas obtidas com os métodos 
convencionais tanto para o modelo da ICRP como para o modelo da NCRP. 0 modelo da 
ICRP apresenta os menores valores entre todos. Por causa das metodologias utilizadas, 
os valores fornecidos pelo modelo da NCRP foram comparados com os valores das doses 
médias para o pulmão (DMP), estimados através das cargas corporais de 2 1 0 Pb e os 
valores gerados pelo modelo da ICRP, comparados aos valores das doses regionais 
médias para o pulmão (DRP). Os modelos da ICRP geram doses efetivas iguais para 
indivíduos expostos às mesmas concentrações, enquanto que o modelo desenvolvido 
neste trabalho considera os diferentes parâmetros morfométncos e anatômicos de cada 
indivíduo. A metodologia desenvolvida nesta pesquisa não se preocupa em obter 
informações precisas sobre a forma de exposição, porque o indivíduo age como se fosse 
o seu próprio sistema amostra/dosímetro. Baseado nestas considerações, pode-se afirmar 
que a metodologia desenvolvida nesta pesquisa, que utiliza a carga corporal de 2 1 0 Pb para 
estimar as doses efetivas, para os indivíduos expostos em ambientes residenciais, cujas 
concentrações de radônio estão ou estavam acima da média, fornece resultados mais 
realistas do que aqueles gerados pelos modelos da NCRP e ICRP. 

Observação finai 

Embora somente uma medição tenha sido realizada em cada indivíduo e a 
população analisada tenha sido pequena, esta foi suficiente para demonstrar que o 
sistema de detecção de duplo cristal, utilizado nesta pesquisa, é capaz de medir níveis 
baixos de atividade de 2 1 0 Pb depositados no esqueleto. As incertezas nos resultados das 
medições realizadas in vivo, embora bastante significativas, estão dentro dos valores 
aceitos pela ICRP para medições próximas a radiação de fundo. Como discutido 
anteriormente (Cap. 4), a grande limitação para diminuir as incertezas dos resultados 
advem da falta de precisão nos dados disponíveis na literatura relativos a contribuição das 
diversas fontes naturais para a carga corporal de 2 1 0 Pb. Os valores utilizados neste 
trabalho apresentam incertezas máximas estimadas da ordem de 30%, que embora sejam 
razoáveis quando analisados isoladamente, tem grande influência no resultado final 
quando são propagados. A flutuação nos resultados, demonstrado pelas medições 
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repetidas de um simulador, não invalida a utilização do indivíduo como a sua própria 
amostra/dosímetro. Afim de minimizar as incertezas mencionadas uma segunda série de 
medições in vivo seria de grande valia, pois além de verificar os valores obtidos na 
primeira série as médias das duas séries certamente incorporariam incertezas menores 
do que aquelas utilizadas nesta pesquisa. Entretanto, seria muito vantajoso obter um 
sistema de detecção que pudesse medir a carga corporal de 2 1 0 Pb existente em indivíduos 
expostos aos níveis de concentrações de radônio encontrados em ambientes normais. 
Desta maneira, as observações não conclusivas feitas nesta pesquisa poderiam ser 
melhor estudadas e novas informações poderiam ser obtidas para determinar um valor 
mais realístico de dose e, consequentemente, para o risco devido à exposição ao radônio 
encontrado em ambientes residenciais. 

Finalmente, deve ser enfatizado que os fatores de conversão para a dose 
estimados neste trabalho não serão nexessariamente fatores que se adequarão a todas 
condições para o c'lculo de dose. Embora não tenha sido feito nenhum cálculo adicional 
acredita-se, por dedução, que se os diversos parâmetros utilizados para calcular a dose 
forem diferentes daqueles usados neste trabalho, outros valores serão obtidos. 
Entretanto, a metodologia utilizada continuará válida e os outros fatores de conversão para 
a dose continuarão apresentando valores significativamente diferentes entre os sexos 
masculino e feminino. 
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ANEXO I 

Programa para calcular a atividade de Pb na cabeça, escrito em linguagem macro 
do LOTUS 1 2 3 , considerando os espectros adquiridos e estocados num computador 
PC, sitema de análise multicanal 

Calculation of Pb-210 in skull 

{goto}kl~/FITRNDATA\{?}DAT.PRN~{goto}al~ 
/mk l . k2~c l~ /mk3 .k4~e l~ /mk5 .k6~g l~ 
/rekl.k20~{goto}kl~ 
/ f inRNDATA\{?}.PRN~/rf fO~l l .s l7-{goto}al l~l~ 
{goto}b l l~@sum ( l3 . .s3)~{goto}c l l~ 
@sqrt(bll..bllMgoto}dll~@sum(ll5..sl5)~ 
{ g o t o } e l l ~ s q r t ( d l l . . d l l ) ~ { g o t o } f l l ~ 
@sum ( l4 . . s l4 )~ {go to }g l l~@sqr t ( f l l . . f l l )~ 
/rvbll .gl l~bll.gl l~/rekl .sl7~{goto}kl~ 
DONE! MORE?y-n~{?Hgoto}ll~@if(kl=''n'\l,0)~{if ll=l}{branch a l02}~ 
{goto}k2~/rekl.l l~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rffO~l2.sl8~ 
Ígoto}al2~2~{goto}bl2~@sum(l4..s4)~{goto}cl2~ 
@sqrt(bl2..bl2)~{goto}dl2~@sum(ll6..sl6)~ 
{go to }e l2~@sqrt (d l2 . .d l2 )~ {go to} f l2~ 
@sum(l5..sl5Mgoto}gl2~@sqrt(fl2..fl2)~ 
/ r vb l2 .g l2~b l2 .g l2~ / rek l . s l8~ {go to }k2~ 
DONE! MORE?y-n-{?}~{goto}l2~@if(k2="nM,0)~{if I2=l}{branch a l02}~ 
{goto}k3~/rek2.l2~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rffO~l3.sl9~ 
{goto}al3~3~{goto}bl3~@sum( l5..s5)~{goto}cl3~ 
@sqrt(bl3..bl3Mgoto}dl3~@sum(H7..sl7)~ 
{goto}el3~@sqrt(dl3..dl3)~{goto}f l3~ 
@sum ( l6 . .s l6)~{goto}g l3~@sqrt ( f l3 . . f l3 )~ 
/ r v b l 3 . g l 3 ~ b l 3 . g l 3 ~ / r e k l . s l 9 ~ { g o t o } k 3 ~ 
DONE! M0RE?y-n~{?Hgoto}l3~@if(k3=''n'\l,0)~{if I3=l}{branch a l02}~ 
{goto}k4~/rek3.l4~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rffO~l4.s20~ 
Ígoto}al4~4~{goto}bl4~@sum(l6..s6)~{goto}cl4~ 
@sqrt (b l4 . .b l4)~{goto}dl4~@sum( l 18. .s l8)~ 
{goto}el4~@sqrt(dl4..dl4)~{goto}f l4~ 
@sum ( l7. .sl7)~{goto}gl4~@sqrt(f 14. .f 14)~ 



/ rvb l4 .g l4~b l4 .g l4~/ rek l .s20~{goto}k4~ 
DONE! M0RE?y-n~{?}~{goto}l4~@if(k4="nM,0)~{if I4=l}{branch a l02}~ 
{goto}k5~/rek4.l4~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rffO~l5.s21~ 
{goto}al5~5~{goto}bl5~@sum(l7..s7)~{goto}cl5~ 
@sqrt(bl5..bl5)~{goto}dl5~@sum(H9..sl9)~ 
{goto}el5~@sqrt(dl5..dl5)-{goto}f l5~ 
@sum(l8..sl8)~{goto}gl5~@sqrt(fl5..f l5)~ 
/ rvb l5 .g l5~b l5 .g l5~/ rek l .s21~{goto}k5~ 
DONE! M0RE?y-n~{?Hgoto}l5~@if(k5="n",l,0)~{if I5=l}{branch a l02}~ 
{goto}k6~/rek5.l5~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rff0~l6.s22~ 
{goto}al6~6~{goto}bl6~@sum(l8..s8Mgoto}cl6~ 
@ Sqrt(bl6..bl6)~{goto}dl6~@sum(l20..s20)~ 
{goto}el6~@sqrt(dl6..dl6)~{goto}fl6~ 
@sum(l9..sl9)~{goto}gl6~@sqrt(fl6..f l6)~ 
/ rvb l6 .g l6~b l6 .g l6~/ rek l .s22~{goto}k6~ 
DONE! M0RE?y-n~{?}~{goto}l6~@if(k6="n",l,0)-{if I6=l}{branch a l02}~ 
{goto}k7~/rek6.l6~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rff0~l7.s23~ 
{goto}al7~7~{goto}bl7~@sum(l9..s9)~{goto}cl7~ 
@sqrt(bl7..bl7Mgoto}dl7~@sum(l21..s21)~ 
{goto}el7~@sqrt(dl7..dl7)~{goto}fl7~ 
@sum(HO..s20)~{goto}gl7~@sqrt(fl7..fl7)~ 
/ rvb l7 .g l7~b l7 .g l7~/ rek l .s23~{goto}k7~ 
DONE! MORE?y-n~{?}~{goto}l7~@if(k7="nM,0)-{if I7=l}{branch a l02}~ 
{goto}k8-/rek7.l7~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rff0~l8.s24~ 
{goto}al8~8~{goto}bl8~@sum(l l0..slOMgoto}cl8~ 
@sqrt(bl8..bl8Mgoto}dl8~@sum(l22..s22)~ 
{goto}el8~@sqrt(dl8..dl8)~{goto}fl8~ 
@sum(l l l . .s21Mgoto}gl8~@sqrt( f l8 . . f l8)~ 
/ rvb l8 .g l8~b l8 .g l8~/ rek l .s24~{goto}k8~ 
DONE! M0RE?y-n~{?}~{goto}l8~@if(k8="n",l,0)~{if I8=l}{branch a l02}~ 
{goto}k9~/rek8.l8~/finRNDATA\{?}DAT.PRN~/rff0~l9.s25-
{goto}al9~9~{goto}bl9~@sum(l l l . .s l l )~{goto}cl9~ 
@sqrt(bl9..bl9Mgoto}dl9~@sum(l23..s23)~ 
{goto}el9~@sqrt(dl9..dl9)~{goto}fl9~ 
@sum(H2..s22)~{goto}gl9~@sqrt(fl9..fl9)~ 
/ rvb l9 .g l9~b l9 .g l9~/ rek l .s25~{goto}k9~/ rek l . l6~ 
~{goto}kl~ALL DONE! TO CALCULATE PB-210 SKULL BURDEN, PRESS "ENTER"!-{?} 
/ r f f 0 ~ b l l . . b l 9 ^ r f f 2 - c l l . . c l 9 - / r f f 0 ~ d l l . . d l 9 ~ / r f f 2 ~ e l l . . e l 9 ~ 
/ r f f 0 ~ f l l . . f l 9 - / r f f 2 ~ g l l . . g l 9 ~ 
@avg(bl l . .b l9)/10~{goto}c21~ 
@sqrt( l / (@count(b l l . .b l9)- l ) )*@std(bl l . .b l9) /10~{goto}d21~ 
@avg(dl l . .d l9)/10~{goto}e21~ 
@sqrt( l / (@count(d l l . .d l9)- l ) )*@std(dl l . .d l9) /10~{goto} f21~ 
@avg(f 1 1 . . f l9)/10~{goto}g21~ 
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@sqrt( l / (@count( f l l . . f l9) - l ) ) *@std( f l l . . f l9) /10~{goto}k l~ 
/fccnhl..hl4~RNDATA\SUBJBG91~{goto}a20~ 
/mk2.k2~b22~/mk4.k4~c22~mk7.k7~d22~ 
/mk9.k9~e22Vmkl2.k l2~f22~mkl4 .k l4~g22~{goto}a23~ 
/rekl .k l5~{goto}b24~ 
@sum(b21/b22)~{goto}c24~ 
@sqrt(@sum(c21*c21)/@sum(b21*b21)+@sum(c22*c22)/@sum(b22*b22))* 
{goto}b25~ 
@sum(d21/d22)~{goto}c25~ 
@sqrt(@sum(e21*e21)/@sum(d21*d21)+@sum(e22*e22)/@sum(d22*d22))*b25~ 
{goto}b26~/rff4~c24.c26~ 
@sum(b24+b25)/2~{goto}c26~@sqrt((c24*c24)+(c25*c25)~{goto}f24~ 
@sum(f22*b26)~{goto}g24~ 
@sum(g22*b26)~{goto}f25~ 
-~/cf25.f25~g25.g25~{goto}f26~ 
@sum(f21-f24)~{goto}g26~@sqrt(@sum(g24*g24)+sum(g21*g21))~ 
/rff2~f26.f26~/rff2~g26.g26~ 
{goto}b28~@sum(@sqrt(f24/(@count(fll.fl9)*10))+g24)*1.28~{goto}c28~cpm~ 
{goto}b29~13.8~{goto}c29~cpm/nCi~{goto}b30~ 
@sum(b28/b29)*1000~{goto}c30~pCi~{goto}f28~ 
@if (f26<b28,l,0)~/rff2~b28.b30~ 
{if f28= l } {branch a l36}~ 
{branch a l34}~ 
/ref28.f28~{goto}f29~@sum(f26/b29)*1000~{goto}g29~@sum(g26/b29)*1000~ 
{goto}h29~pCi~{branch a l37}~ 
/ref28.f28~{goto}f29~ Less Than M.D.A.-
/FXVRNDATA\{?}calc~al.h30~ 
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ANEXO II 

SUBJECT NO. DATE OF MEASUREMENT: / / 

NAME: 

SEX: male female 

AGE: years HEIGHT: in WEIGHT: lb 

ADDRESS: PHONE: 

CITY: STATE: 

HAS YOUR HOME BEEN TESTED FOR RADON? YES NO 

IF YES, WHAT WERE THE LEVELS? pCi/liter WL 

TIME LIVING THERE: years months 

TIME SPENT INSIDE/DAY: 

BASEMENT 1ST FLOOR 2ND FLOOR 3RD FLOOR 

WEEKDAYS 
SPRING 

WEEKENDS 

WEEKDAYS 
SUMMER 

WEEKENDS 



WEEKDAYS 
FALL 

WEEKENDS 

WEEKDAYS 
WINTER 

WEEKENDS 

WHICH FLOOR IS THE BEDROOM: 

CHANGES IN THE HOUSE STRUCTURE: yes no 

WHEN: _ / _ / _ 

WHAT: 

PREVIOUS ADRESSES: 

CITY: 

STATE: FROM: / / TO / / 

CITY: 

STATE: FROM: / / TO / / 

CITY: 

STATE: FROM: / / - T O / / 

CITY: 
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EMPLOYMENT HISTORY - WORKED WITH RADIATION : yes no 

WHERE: 

HOW LONG: years 

JOB DESCRIPTION: 

COMPANY: 

ADDRESS: 

COMPANY: . 

ADDRESS: . 

COMPANY: 

ADDRESS: 

SMOKING: 

WHAT: 

QUANTITY: 

yes 

months 

PASSIVE SMOKING: 

WHAT : 

HOW LONG: 

CITY/STATE: 

HOW LONG: 

CITY/STATE: 

HOW LONG: 

CITY/STATE: 

no HOW LONG: _years 

INHALE: yes 

yes no HOW LONG: years 

QUANTITY: 

RESPIRATORY PROBLEM: yes no 

months 

no 

months 

WHAT: 
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MEDICAL TESTS USING RADIONUCLIDES: yes no 

WHAT: 

DIET EVERY DAY 4 DAYS/W 2 DAYS/W RARELY 

MEAT 

FRESH FRUIT 

CANNED FRUIT 

FRESH VEGETABLES 

POTATOS 

FLOUR 

BAKERY PRODUCTS 

WHOLE GRAIN 

MILK 

FISH 

POULTRY 
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