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RESUMO

Um procedimento de medicina nuclear ocorre através da administração de uma

atividade de material radioativo via injeção, ingestão ou inalação. Ao ser incorporado,

o paciente torna-se uma fonte móvel de radiação, com isso, após o término do exame,

ao dirigir-se.à saída do Sérviço de Medicina Nuclear (SMN), irradiará a todos em seu

percurso. Um grupo de trabalhadores que se encontra neste' trajeto é considerado

grupo crítico, porém não há convicção sobre este enquadramento, pois não há

medição. Desta forma, ações reivindicando direitos trabalhistas' de indivíduos
. \,

ocupacionalmente expostos (IOE) são comuns. Os empregadores ficam sempre em

uma situação complexa, pois se resolvem fazer a monitoração individual de todos os. . .
integrantes dos grupos críticos, a Justiça sub>entende que os mesmos são 10Es e os

empregadores são onerados. Por outro lado, ca~o não os forneçam, é impossível

comprovar que estes trabalhadores não !oram expostos a doses efetivas superiores ao

limite de dose efetiva individual para público e também perdem as ações.

Este trabalho apresenta uma proposta de metodologia para avaliar, usando

monitores ambientais de radiação com TLDs, a taxa de kerma no ar nestes pontos.

Desta forma, obtêm-se informações relevantes para o enquadramento dos.

funcionários iritegrantesdos grupos críticos. A partir dos resultados destas medições,

a .clínica ou hospital poderá comprovar tecnicamente, sem a monitoração individual

dos trabalhadores, a classificação de áreas e avaliar o limite da quantidade de

pacientes injetados transeuntes nas áreas livres que garante exposição abaixo do

limite de dose individual de público.

Esta metodologia foi aplicada, com sucesso, a uma clínica particular da cidade

do Rio de Janeiro, que opera um serviço de medicina nuclear. O único grupo crítico

avaliado· que recebeu exposição estatisticamente diferente da radiação de fundo da

clínica foi o referente à ante-sala do SMN. Este é um local que deve ser caracterizado

como área superVisionada e o grupo de trabalhadores deste ambiente comolOE, pois

a estimativa extrapolada de dose efetiva anual nesta posição foi de 1,2 ± 0,7 mSv/ano,

valor acima do limite anual para público (1,0 mSv/ano). Ao normalizar a medida sob o

número de paçientes, pode-se observar que em média cada paciente contribuiu com

uma dose efetiva de cerca de 1,O ~Sv neste ambiente, considerando as cofldiçõesda

clínica no momento da análise. Então, o número máximo de pacientes,' que poderiam

ser atendidos pelo SMN para que esta área fosse c1assificad~ como área livre, seria

de 1000 pacientes no ano.
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AB5TRACT

Nuclear medicine procedure requires the administration of radioactive material

by injection, ingestion br inhalation. After incorporation, the patient becomes a mobile

source of radiation and, after their examination; they can irradiate everyone on their

way out of the Nuclear Medicihe Service (NMS). A group of wbrkers in this path is

considered a criticai group, but there are no conviction on this c1assification, because

there aren't measurements available. Thus, workers claiming for occupationally

exposed individual's (OEI) rights are common. Employers are always in a complex

situation, because if they decided to undertake the individual externai monitoring of the

criticai working groups, the Court considers ali as IOE and employers are taxed. On the

other hand, if they do not provide monitoring, it is impossible to prove that these

workers were no! exposed to effective doses higher than individual annual pU,blic's Iimit

and they lose the actions, too.

This work proposes a methodology to evaluate, using TLD environmental

monitors, air kerma rate at criticai staff points in a NMS. This method provides relevant

information about criticai groups' exposure. From these results, the clinic or hospital

may prove technically, without indiViduai monitoring of employees, the classification of

areas and can estimate the maximum flow of patients in the free areas which

guarantees exposures below the public individual dose limit. This methodology has
,

been applied successfully to a private clinic in Rio de Janeiro, which operates a NMS.

The only criticai group that received exposure statistically different from clinic

background radiation was that on the antechamber of the NMS. This is a site that

should be characterized as a supervised area and the group of workers in' this

environment a~ IOE, as the e,stimated extrapolated annual effective dose in this

position was 1.2 ± 0.7 mSv/year, above the public annual Iimit (1,0 mSv/year).

Normalizing by the number of patients, it can be seen that on average each patient

contributes to the effective dose with about 1.0 IJSv at this point, considering the

conditions of the clinic at the time of analysis. Therefore, the maximum number of

patients that could be attended in this area as a free area would be 1000 patients per

year.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais. .

Um procedimento de medicina nuclear ocorre através da administração de

material radioativo associado a um fármaco por via endovenosa, via oral ou por

inalação. Quando o material radioativo é incorporado, o paciente torna-se uma fonte

móvel de radiação, irradiando externamente todos que dele se aproximem, como os

profissionais do Serviço de Medicina Nuclear (SMN); os outros pacientes, os outros

profissionais onde funciona o SMN, acompanhantes, e o público em geral.

. A legislação sobre medicina nuclear no Brasil se divide entre as normas da

Comissão Nacjonal de Energia Nuclear (CNEN), resoluções do Ministério da Saúde, e

do Ministério do Trabalho. As normas, da CNEN regulam todo o controle de materiais

radioativos e limites de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos

de público, além do licenciamento de serviços e transporte de materiais. As resoluções

do Ministério da Saúde também influenciam no licenciamento, mas estão mais focadas

na infra-estrutura física do serviço.

A área de um SMN é considerada área supervisionada e seus trabalhadores

são considerados indivíduos ocupacionalmente expostos' (IOE), sendo obrigatório o

uso de monitores individuais para avaliação de sua dose externa. A possibilidade de

contaminação interna existe, principalmente na radiofarmácia onde os materiais

radioativos são manipulados, mas a avaliação da dose comprometida individual não é

rotineira no Brasil, sendo realizada apenas em situações não usuais em que haja

suspeita de incorporações acidentais.

As demais áreas são consideradas áreas livres, mas o paciente do SMN, após '

.
concluir seu procedimento, pode irradiar outros profissionais da mesma instituição ao
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dirigir-se à saída, Todos que se encontram neste trajeto, à priori, podem formar um

grupo crítico, porém não há medição dos valores de doses recebidas, exceto quando

são fornecido dosímetros a estes funcionários, o que não é necessário pois são

classificados como indivíduos do público, Entretanto, ações trabalhistas são comuns
,

para discutir estes casos, especialmente quando há alguma funcionária· gestante, Os

empregadores inserem-se sempre em uma situação complexa: se fornecerem

dosímetros aos integrantes do grupo crítico, os mesmo serão considerados

ocupacionalmente expostos e serão obrigados a pagar adicional de insalubridade ou

periculosidade, além do próprio serviço; e, se não o fornecerem, não terão como

provar que estes trabalhadores não deveriam ser enquadrados como 10E

1.2 Objetivos Gerais

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para avaliar, usando

monitores ambientais de radiação com detectores termoluminescentes (TLDs), a taxa

de kerma no ar em pontos das áreas controlada, supervis'ionadae livre da clínica e,

assim, obter informações relevantes para o enquadramento dos funcionários.

1.3 Objetivos Específicos

• Após a realização desta medição a clínica possuirá um laudo de

classificaçã~ de áreas e um, limite da quantidade de pacientes injetados

transeuntes para determinada área, sem alteração' da classificação

estabelecida.
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• Este laudo irá fornecer' subsídios técnicos suficientes para a clínica

responder a possíveis ações trabalhistas no que tange ao enquadramento

do grupo crítico, protegendo-a das ações não fundamentadas.

• O laudo também possibilitará ao empregador a reclassificação das áreas e

reconsideração dos funcionários, visto que há a possibilidade das áreas

dos grupos críticos serem expostas à níveis superiores dos limites de dose

efetiva de indivíduos de público, sendo os trabalhadores devidamente re

enquadrados como IOE e receberão os adicionais conforme legislação

vigente.
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2~ FUNDAMENTOS TEÓRICOS·

2.1. Aevolução da radioatividade, radiotraçadores e cintilografia

Foi Wilhelm Rõentgen, em 1895, que com sua descoberta sobre os raios X

motivou a busca por algo que' naturalmente emitisse aquilo que ele produzira

artificialmente por meio da ampola de Crookes (H~SE et ai., 1997). Porém, foi Henri

Bequerel (MARTINS, 2003) o responsável pela descoberta de sais de urânio que

emitiam radiações capazes de 'impressionar chapas fotográficas. Em 1898, Marie

Curie percebeu os mesmos efeitos a partir do elemento rádio; o que gerou a,
denominação de radioatividade. Tanto'os raios X, como os elementos radiativos foram

utilizados para formar imagens ósseas por transmissão. Entretanto, os raios X foram

mais eficientes, tanto no tempo necessário para formar a imagem, quanto na

qualidade dó contraste (SORENSON et ai., 2003). Com isso, a primeira área médica

que surgiu com essas descobertas foi a radiologia.

A medicina nuclear esperou mais de meio século para ser utilizada em escala

mundial. O tempo de maturidade para a implementação da prátic§l foi longo devido às

dificuldades em gerar os radionucJídeos e em obter um sistema de detecção,

cintilográfico. Este sistema não é 'tão simples quanto o de formação de imagens por

transmissão em películas utilizadas na radiologia. Foi Georg de Hevesy que iniciou o

desenvolvimento dos traçadores com seu 'estudo sobre sistema biológico em 1923,

pesquisando a absorção e movimentação do nitrato de chumbo radioativo em plantas.

Em 1927, Blumgart e Weiss administraram de forma intravenosa solução aquosa de

Radônio. Em seguida mediram o tempo de trânsito do sangue entre um braço e outro

utilizando uma câmara (SORENSON et ai., 2003).
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Porém, apenas quando o cíclotron foi inventado por Lawrence na década de

1930, novos· radionuclídeos foram produzidos. Os reatores nucleares, desenvolvidos

em parte durante o projeto Manhattan, iniciaram a produção de radioisótopos em

quantidades suficientes para utilização em aplicações médicas

(SORENSON et aI., 2003). O 131 1 foi o primeiro radionuclídeo utilizado com sucesso

para terapia em um órgão específico do corpo humano, em 1938, aproveitando a

afinidade do iodo com a tireóide (BRUCER, 1959):

O scanner retilíne? (SORENSON et aI., 2003), desenvolvido por Benedict

Cassen em 1951, gerou a primeira imagem de medicina nuclear a partir da detecção

da radiação proveniente do 131 1localizado na tireóide de um paciente, como pode ser

visualizado na figura 2.1.

A câmara de cintilação foi desenvolvida por Anger em 1956 na universidade da

Califórnia. Esta era composta por um cristal de Nal(TI) com 6 mm de espessura,

apenas 10 cm de diâmetro e 7 fotomultiplicadoras (3,8 cm de diâmetro cada)

(HENDEE e RITENOUR, 2002). Assim, a medicina nuclear estava criada.

Figura 2.1 - Primeira imagem cintilográfica a partir da detecção da radiação

proveniente do 131 1localizado na tireóide de um paciente
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2.2. A prática de Medicina Nuclear

A Medicina nuclear é uma especialidade. médica que utiliza técnicas de

detecção de raios gama provenientes de um radiofármaco administrado ao paciente o·

que possibilita adq'uirirdados sobre a anatomia e a função do~ órgãos. É uma maneira

não invasiva de se obter informações ~e diagnóstico médico que, de outra forma, só

seriam obtidas por cirurgia ou exames diagnósticos de maio'r custo. Por isso, entre ós

anos 1995 e 2001, observou-se um incremento de mais de um milhão de

procedimentos de medicina nuclear por ano no Brasil, variando a quantidade de

800.000 para 1;870.000 (ANVISA, 2008). Ós exames de medicina nuclear (IAEA,

2000) servem, principalmente, para estudar danos fisiológicos ao coração, restrição do

fluxo sangüíneo ao cérebro, além do funcionamento de outros órgãos como a tireóide,

rins, fígado e pulmões. A medicina nuclear também é muito útil em procedimentos

terapêuticos (leRP, 2004; USNRC, 1997) como o tratamento do hipertireoidismo e

alívio da dor para certos tipos de câncer dos ossos.

Um procedimento de diagnóstico em medicina nuclear (USNRC, 1997) ocorre

através da incorporação de uma pequena quantidade de material radioativo via

injeção, ingestão ou inalação. As características principais dos radionuclídeos mais

usados em medicina nuclear são apresentadas na tabela 2.1. Estes radioisótopos são

marcados a um elemento farmacêutico especializado, conforme tabela 2.2, que tem

como alvo órgãos, ossos ou tecidos específicos do corpo, objeto do exame ou

tratamento de medicina nuclear. A atividade do· material radioativo associado é

calculada para cada p;;lciente, a fim de garantir o melhor resultado dos exames,
. .

limitando, ao m~smo tempo, a quantidade de exposição à radiação. São utilizados

radionuclídeos de meia-vida curta: entre 6 horas e 3 dias (segunda coluna da

tabela 2.1). Além do decaimento radioativo do material (meia-vida física), deve-se
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levar em consideração para o cálculo do risco radiológico do paciente, sua excreção

pelo corpo (meia-vida biológica), o que diminui ainda mais sua meia-vida efetiva. O

benefício de procedimentos de medicina nuclear para o paciente é indiscutível. A dose

efetiva do paciente (ICRP, 2004) é baixa quando comparada à dose efetiva, por

exemplo, em procedimentos que utilizam a tomografia computadorizada.

Tabela 2.1: Radionuclídeos típicamente utilizados nos SMN e suas
características básicas (UNGER e TRUBEY, 1982)

Radionuclídeo
99m Tc

123 I

131 I

201 TI
67 Ga
111 In

82Rb
15 0
11c

18 F

13 N

Meia-Vida física
6 horas ,
13 horas

8 dias
73 horas
78 horas
68 horas

1,25 minutos
2,04 minutos

20,48 minutos
109,74 minutos
9,97 minutos

Energia de emissão [keV]
140 (89 %)

27 (71 %) 159 (83 %)
364 (81 %)

71 (47%) 167 (11 %)
93 (38 %) 184 (2~ %) 300 (17 %)
23 (68 %) 171 (91 %) 245 (94 %)

511 (192 %) 777 (13 %)
511 (200 %)
511 (200 %)
511 (194 %)
511 (200 %)

Á t~cnica do PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons) tem a capacidade de

revelar as. alterações do ,. metabolismo celular por todo o corpo, permitindo o

diagnóstico precoce· de lesões tumorais ou focos recentemente desenvolvidos pela

doença (metástases). A técnica consiste na administração de um radiofármaco de

meia-vida· curta, geralmente glicose marcada com Flúor-18 (FDG-18). Também há

outros radionuclídeos que permitem estudos Com outros objetivos, como o carbono-11,

nitrogênio-13, oxigênio-15 e rubídio-82. Após a injeção, é necessário deixar o paciente

aguardando por um intervalo de tempo aproximado de uma hora, quando ocorre a

biodistribuição do radiofármaco. Em seguida o paciente é direcionado ao tomógrafo

para aquisição da imagem. Durante o exame os pósitrons emitidos pelos

radionuclídeos são aniquilados pelos elétrons da região ond~ se alocaram os
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marcadores, emitindo um par de raios gama com energia de 511 keV, que possuem

mesma direção e sentidos opostos. O equipamento PET detecta esses raios e apenas

os contabiliza para formação da imagem quando chegam aos 'detectores opostos no

mesmo momento, com uma margem de flexibilização daordem de nano segundos.

Associada à imagem proveniente do PET, que permite estudar a fisiologia do
I

paciente, 'é possível fazer uma tomografia computadorizada (CT), que fornece

informações sobre a anatomia do paciente, como localização, tamanho e formato.

Atualmente os equipamentos PET podem ser vendidos com um CT acoplado gerando

as imagens sequencialmente. Ainda há nos centros de diagnósticos máquinas que não

são acopladas, porém existe a possibilidade de fundir as imagens, mesmo que

realizadas em equipamentos diferentes.

A técnica é muito importante também no diagnóstico de patologias

neurológicas como as demências, em especial a doença de Alzheimer, as epilepsias,

doença de Parkinson e seqüelas por abuso de drogas. A técnica PET determina com

precisão a localização de focos epileptogênicos, possibilitando o tratamento cirúrgico

em casos refratários. Já para estudos cardíacos, a medicina nuclear tradicional

permite uma avaliação adequada, não sendo interessante utilizar uma técnica com

custos elevados quando comparadas entre si. Porém em casos raros, o PET tem seu

papel importante também neste ramo de estudos.

A terapia mais conhecida e antiga da medicina nucl~ar é a do tratamento de

câncer de tireóide, onde se administra 131
1 por via oral, que se concentra na tireóide. A

atividade de iodo retida na tireóide depende do tamanho da glândula e do estágio da

doença. Sabe-se que a captação diária de iodo pela tireóide, na dieta de um adulto

saudável, varia de 60 a 100 I1g (NUREG, 1994). O 131
1 emite radiação ye p, sendo a

destruição da célula folicular devida à radiação p. A partícula ~ tem penetração de 1 a

2 mm neste tecido e,destrói as células que a captam, bem como as células das á~eas
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adjacentes. Os achados histológicos após o tratamento com radioiodo são edema e

necrose das células epiteliais, e infiltradoleucocitário. O processo inflamatório agudo é

seguido por fibrose da glândula (BRAVERMAN é UTIGER, 1991).

Tabela 2.2 : Frequência relativa de procedimentos realizados em 8MN e atividades
tipicamente administradas em pacientes por procedimentos (NCRP, 1996b)

Atividade

Percentual de
tipicamente

Fármaco
Procedimento representação

administrada Radionuclídeo
tipicamente

típico
por mais utilizado

utilizado
procedimento

(MBq)
DIAGNÓSTICO:

99m Tc
I

Osso 20,60% 740 MDP

Gástrico 4,60% 40 99m Tc PERTECNETATO

Coração 11,80% 110 99m Tc MIBI
Coração -.

17,90% 1100 99m Tc
Perfusão TETRAFOSMIN

Hepatobiliar 2,90% 300 99m Tc
.~ DISIDA

99m Tc I
Rins 8,20% 370 DMSAou DTPA

Pulmão -
8,2 110 99"m Tc

Perfusão MAA
Pulmão -

7,30% 740 99m Tc
Ventilação MAA
Tireóide 5,60% 15 123 I

Tumor/infecção 3,80% 190 67 Ga

Outros 5,70%
TERAPIA:

Hipertiroidismo 1,80% 740 131 I .
Ca Tireóide 0,20% 3700 131 I

Os pacientes com câncer de tireóide recebem atividades para diagnóstico que

são da ordem de· dezenas de mGi e atividades terapêuticas· em geral entre 100 e
.

200 mCi (3,7 a 7,4 GBq) podendo ser maior. As prinCipais indicações da terapia com

131
1 são ablação do tecido tireoidiano residual após tireoidectomia, tratamentos de

recorrência local e de metástases (SALVATORI e( aI., 2000; MAXON, 1999).
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Embora sua 'incidência venha aumentando, o câncer de tireóide é pouco

freqüente, representando menos de1 % de todos os cânceres em humanos. Com

predominância do sexo feminino sobre o masculino (3:1). Os tipos mais comuns dos

carcinomas de tireóide são o papilífero (60 a 80%) e o folicular (10 a 20%), também.
chamados de carcinomas diferenciados (DE BRUIN et ai., 1994). A taxa de

.
mortalidade desse tipo de carcinoma é muito baixa, e 85 a 93% dos pacientes adultos

que se submeteram ao tratamento adequado encontram-se vivos dez anos após' o '

diagnóstico inicial (CORONHO et ai., 2001).

,2.3. A Medicina Nuclear no Brasil

A utilização de radiofármacos no Brasil tem passado por um incremento

elevado nos últimos anos e, consequentemente, o número de serviços de medicina

nuclear também. Como podemos observar na figura 2.2, a evolução da distribuição do

gerador de 99mTc entre os anos de 1999 e,2005 foi de 61% (IPEN, 2008).

Dados do Instituto de Pesquisas Energéticas. e Nucleares (IPEN) também

mostram que a produção de 131 1, na forma líquida e em cápsulas, foi incrementada em

126 % e 327 %, respectivamente, conforrne mostra as figuras 2.3 e 2.4.
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Figura 2.2 • A evolução da distribuição de gerador de 99mTc entre os anos de 1999 e

2005 (IPE~, 2008)
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Figura 2.3 • A produção de 131 1 na forma líquida (IPEN, 2008)
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Figura 2.4 • A produção de 131 1na forma de cápsula (IPEN, 2008)

o Gálio também é utilizado na medicina nuclear, porém em menor escala.

Ainda assim foi observada evolução na sua distribuição conforme figura 2.5.

70.000
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50.000
,c,

40.000
O
E 30.000

20.000

10.000

1999· 2000 2001 2002' 2003 2004 2005

Ano 1999 a 2005: crescimento de 81%

Figura 2.5 • Evolução da Distribuição de 67Ga (IPEN, 2008)
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o único radionuclídeo que teve diminuição na distribuição foi o 201TI devido ao

seu alto custo e .substituição crescente por 99mTc marcado com fármaco específico,

conforme figura 2.6.

-0,09%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ano 1999 li 2005: redução de 2fi%

Figura 2.6 • A evolução da produção de 201TI (IPEN, 2008)

Os dados apresentados são do IPEN; tendo em vista que durante este período

a produção de radionuclídeos era monopólio nacional e a empresa governamental

responsável pela sua produção e distribuição era também o IPEN, juntamente com o

Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), em menor escala. O monopólio foi· revisto

através da emenda constitucional W 49 de08 de fevereiro de 2,006, passando a não

ser mais aplicável a radionuclídeos de meia-vida menores que 2 horas. Com· isso,

novos centros privados estão em fase de licenciamento e instalação, mas a produção

e distribuição dos radionuclídeos apresentados nas figuras 2.2,2.3,2.4,2.5 e 2.6

continuarão sob competência do IPEN, visto que suas meias-vidas são maiores que a

13



determinada na lei que determina a flexibilidade do' monopólio. A expectativa com essa

medida é que seja incrementada a produção de 18F a partir de novos cíclotrons que

serão instalados no Brasil.

Estima-se (DANTAS, 2008) que sejam realizados, por ano, em torno de 300 mil

procedimentos de medicina nuclear por ano no Brasil. Isso representa 3 exames para

cada 100 mil habitantes,"dos quais 2 são da rede pública (SUS) e apenas 1 da rede de

particular. Em países como Canadá, EUA e Alemanha a proporção gira em torno de'

40 a 60 exames para cada 100 mil habitantes.

Exam-es de cintilografia do miocárdio possuem grande influência no

acompanhamento de pacientes cardiopatas, sendo inclusive, incluído como exame

periódico (pacientes acima dos 40 anos) em grandes empresas americanas e

européias. O que aumentaria ainda mais o volume de exames se esta prática for

implementada no país.

2.4. Radioproteção

A radioproteção se ocupa com' a proteção contr? os efeitos estocásticos da

radiação proveniente da ação humana. Efeitos estocásticGls são aqueles que

acontecem a partir de \lma probabilidade de ocorrência, já os efeitos determinísticos

acontecem com 100% de p~obabilidade, variando a gravidade da ação de acordo com

o incremento da dose' absorvida pelo organismo. .Efeitos estocásticos estão

relacionados diretamente com a probabilidade de ocorrência de uma lesão molecular,

que quando não é .corrigida, po"çle evoluir até a um câncer, por exemplo. O fator de

risco de indução de câncer a partir de uma dada exposição à radiação em baixas

doses precisa ser determinado, porém para obtenção de tais dados existem muitas

variáveis que introduzem- as pesquisas muitos falsos positivos. A mais complexa de

ser obtida é a confiabilidade estatística. Segundo GOSS (1975) seria necessário um
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grupo de 100.000 pessoas e 20 anos para obtermos resultados confiáveis sobre os

efeitos de uma dose (efetiva ou equivalente) de 0,2 mSv. Para doses menores que

esta, seria necessário aumentar ainda mais a população observada.

A exposição média anual devida à radiação natural é da ordem de 2,4 mSv.

Mas em alguns poucos lugares, esta taxa chega a 100 mSv/ano e existem muitos

pontos onde a tàxa é de 10 mSv/ano (UNSCEAR, 2000).

Poucos são os dados sobre os efeitos biológicos em humanos quando

..
expostos a baixas doses de radiação « 0,2 Gy). ° consenso atual é que não há

dados suficientes para compreender quais são os riscos associados às baixas

exposições de radiação, mas é aceita uma relação linear sem limiar (LNT - :'Iinear no

. threshold").

• As recomendações internacionais de radioproteção são documentadas pela

"International Commission on Radiological Protection" (ICRP) em suas publicações. No

Brasil, a Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEN) é responsável pela definição

das recomendações básicas e o licenciamento e controle das fontes de radiação.

Os princípios básicos de radioproteção são a Justificação, Otimização e

Limitação da Dose Individual. A Justificação diz que nenhuma prática ou fonte

associada a essa .prática poderá ser aceita, a não ser que a prática produza

benefícios, para os indivíduos expostos ou para a sociedade, suficientes para

compensar. o detrimento correspondente, levando-se em conta fatores sociais e

econômicos, assim como outros fatores perti~entes.

A Otimização deve considerar o princípio ALARA que estabelece que toda

prática deve ter a dose tão baixa quanto razoavelmente exequível. Para isso deve-se

obser:var os três componentes impactantes na implementação da radioproteção que

são: tempo de exposição, distância em relação à fonte de radiação e. blindagem

adequada.
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A Limitação da Dose Individual restringe a exposição dos indivíduos de tal

modo que nem a dose efetiva, nem a dose equivalente em órgãos ou tecidos de

interesse, causada pela possível combinação de exposições originadas por práticas

autorizadas, excedam os limites individuais de dose especificados na tabela 2.3.

Tabela 2.3: Limites de dose anual (a), segundo a norma 3.01 CNEN

Grandeza Órgão 10E
Indivíduo de

público

Dose Efetiva
Dose

Equivalente

Corpo Inteiro 20 mSv (b)

Cristalino 150 mSv

Pele (d) 500 mSv

Mãos e pés 500 mSv

1 mSv (c)

15 mSv

50 mSv

(a) Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEN, o termo dose anual
deve ser considerado' como dose no ano calendário, isto é, no período decorrente de
janeiro a dezembro de cada ano.
(b) Média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em
qualquer ano.
(c) Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva
de até 5 mSv em um ano, desde que a dose efetiva média em um período de" 5 anos
consecutivos, não exceda a 1 mSv por ano. •
(d) Valor médio em 1 cm2 de área, na região mais irradiada.

No caso de acompanhantes e voluntários de procedimentos médicos, o limite

de dose efetiva é de 5 mSv por procedimento. Os pacientes não possuem limites' de

dose, pois serão expostos à quantidade necessária para obtenção do diagnóstico ou

terapia clinicamente indicada.

De acordo com as normas da CNEN para facilitar a implementação dos .

princípios de radioproteção nas instalações déve-se classificar os grupos de

trabalhadores de acordo com a sua posição de trabalho em relação às áreas

supervisionadas e livres.

A norma NN-3.01 da CNEN (BRASIL, 2005) apresenta as seguintes definições:

• Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE): Indivíduo sujeito à

exposição ocupacional
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• Indivíduo de Público: Qualquer membro da população quando não

submetido à exposição ocupacional ou exposição médica

• Grupo Crítico: Grupo de indivíduos do público, razoavelmente

homogêneo em relação a uma determinada fonte" ou vià de exposição,

recebendo as maiores doses efetivas ou doses equivalentes devida

àquela fonte ou via de exposição, conforme o caso.

2.5. Exposição Externa em Medicina Nuclear

De acordo com a NCRP (1996a) há quatro classes de pessoas expostas à

raaiação quando se enfoca a medicina nuclear. Estes são os pacientes, trabalhadores

da área -da saúde expostos, trabalhaç10res da área da saúde não expostos e membros

do público em geral.

O grupo crítico para as normas nacionais no que tange a medicina nuclear, não

se refere apertas aos trabalhadores de saúde, mas englbba todos os funcionários da

instalação onde se localiza o 8MN que são expostos aos pacientes e não são IOEs.

Após a administração de radiofármaco, o paciente pode ser encàminhado

" diretamente para a sala de exames, ou pode ter que esperar, de acordo com o

protocolo utilizado. Este tempo de espera pode ser mais de um dia e, neste caso, o

paciente é encaminhado para casa. Em ambos os casos, após a injeção, irão irradiar

todos em seu percurso, além dos parentes (acompanhantes) que em geral

permanecem mais próximos. O grupo crítico é formado pelos outros pacientes,

recepcionistas, pessoal administrativo, médicos, enfermeiras e técnicos de outras

especialidades médicas da clínica. Estes grupos de trabalhadores que se encontram

neste trajeto "à priori" é considerado grupo crítico (BRA8IL, 2005), porém não há
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convicção sobre este enquadramento, afinal, não há mediçãà, exceto em clínicas que

fornecem dbsímetros aos funcionários'deste grupo.

Embora a taxa de kerma no ar típica a 1 m de distâncta de um paciente,

submetido a procedimentos de diagnóstico de medicina nuclear, seja em torno de

10 IlGy/h (PENNOCK et ai., 1980), o mesmo não· é verificado nos pacientes

submetidos a procedimentos de terapia. Por exemplo, a taxa de kerma no ar a 1 m de

um paciente submetido ao tratamento com 131 1, com atividade administrada de

3700 MBq, pode chegar a 0,2 mGy/h. Segundo a norma 3.05 da CNEN
.

(BRASIL, 1996), pacientes que sejam submetidos a tratamentos cuja atividade

administrada seja maior que 30 mCi (1110 MBq), deverão ser internados em quarto

terapêutico, para minimizar a exposição externa de terceiros que poderiam ter

contacto com o paciente, mas aumentando a dose ocupacion~1.

Não existem níveis de referência (nem níveis .associados a boas práticas) para

exposição externa ocupacional em medicina nuclear no Brasil. Recomendações

internacionais propõem valores de referência a serem aplicados como exemplos de

boa prática nos serviços que possuam IOE. Segundo a NAS/NRC (1990), um SMN

onde a dose efetiva média anual recebida externamente por seus profissionais é

menor do que 4,0 mSv, é considerado exemplo de boa prática.

Segundo a NCRP (1996b), proGedimentos realizados pelos farmacêuticos

geram uma dose média de 0,2 IlGy por procedimento. Acarretando, no fim de um ano,

uma dose média entre 5 e 6 mGy. A dose média para os outros trabalhadores gira em

torno de 3 a 5 mGy por ano.

A tabela 2.4 -apresenta a dose média estimada para um indivíduo que

permanecesse a determinada distân~ia de um paciente recém administrado por um

determinado radionuclídeo. O tipo e a atividade do radionuclídeo é definido

dependendo do exame ou terapia, como descrito na tabela 2.2.
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Tabela 2.4: Procedimentos típicos em medicina nuclear e
as doses estimadas para diferentes distâncias do paciente

injetado (NCRP, 1996b)

Procedimento,
Diagnóstico:

Osso

Gástrico

Coração

Coração - Perfusão

Hepatobiliar

Rins

Pulmão - Perfusão

Pulmão - Ventilação

Tireóide

Tumorlinfecção

Terapia:

. Hipertiroidismo

Ca Tireóide

Dose a 0,5 m
de distância

(f.1Gy)

42

7
146

162

42

19

15

52

11

421

1361

6803

Dose a 1,0 mde
distância
. (/lGy)

14

3
48

54

14

4

5
17
4

139

450

2249

A tabela 2.5 apresenta uma estimativa de dose por grupo exposto aos

pacientes de medicina nuclear.

Tabela 2.5: Dose estimada em indivíduos expostos aos pacientes
submetidos à medicina nuclear(NCRP,1996b)

Grupo:

Pacientes.

10E

Grupo Crítico

Acompanhante

Indivíduos do trabalho do paciente

Indivíduo de Público

Dose por \
Dose por 'ano

procedimento, (IlGy)
(IlGy)

4400

4000

100 '

20

7
0,4
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2.6. Legislação sobre a Medicina Nuclear

Os países desenvolvidos são pioneiros na prática da especialidade de

medicina nuclear, tendo formulado suas leis e normas'com base nas recomendações

internacionais mais antigas, como por exemplo a ICRP n° 60 (1991). Nos Estados
," "

Unidos, por exemplo, há a NCRP n° 124 (1996b) que d escreve a execução dos

procedimentos adotados para a liberação'de pacientes preViamente injetados e os

níveis de referência de dose efetiva como exemplos de boa prática de radioproteção,
, .

limites de dose individual e classificação dos grupos que podem ser trabalhadores,

público e pacientes.

No Brasil as normas da CNEN estão em processo de revisão, elas foram

elaboradas no fim da década de 80 e algumas já foram revisadas a partir de 2005,

como por exemplo, a norma CNEN 3.01 (BRASIL,1996). Outras "estão em consulta

pública, ou em fase de elaboração. A norma do Ministério da Saúde RDC 38

(BRASIL, 2008) entrou em vigência no ano corrente, sendo atualizada frente às

recomendações internacionais e embasada em legislações dos países desenvolvidos.

A tabela 2.6 resume o arcabouço legal brasileiro que controla os SMN no país.

OS SMN frequenteínen"te necessitam recorrer às recomendações ínternacionais'

para realizar urt:J trabalho correto pois, com a evolução tecnológica, por exemplo o'

equipamento PET, as legislações nacionais ainda não contemplaram seus aspectos..
As normas da CNEN regulam todo o sistema de licenciamento de instÇllações

radioativas e radiativas, diretrizes gerais de proteção radiológica, licenciamento de

profissionais especializados, gerenciamento de rejeito e transportes de materiais

radioativos. As normas" do Ministério da Saúde regulam concomitantemente as

instalações que utilizam materiais radioativos com .aplicação médica, especificamente

radiologia, radioterapia e medicina nuclear. Sua abrangência é tanto no que se

referem às estruturas, quanto à qualidade dos serviços prestados. E ainda há as
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normas do Ministério do Trabalho que balizam sobre as condições de trabalho, direitos

e deveres dos funcionários destas instala'ções. Na área de medicina nuclear, mais

especificamente na liberação de pacientes submetidos aos exames ou terapia com

isótopos, há a ICRP n094 (2004) como recomendação internacional para o assunto.

Tabela 2.6 - Normas brasileiras que regulam os SMN divididas pelos órgãos
competentes

Normas da CNEN

CNEN 3.01
CNEN 3.02
CNEN 3.03
CNEN 3.05
CNEN 5.01
CNEN 6.01
CNEN 6.02

Legislação da ANVISA

RDC38
RDC50

Legislação do Ministério do
Trabalho

NR 32

2.7. Dosimetria Termoluminescente (MAURICIO, 2001; OBERHOFER e

SCHARMANN, 1981; McKEEVER, 1985)

A dosimetria termoluminescente (TL) {;onsiste em correlacionar a emissão de

luz de um material, que emite ondas eletromagnéticas. na faixa ~o visível qualJdo

aquecidos, com a dose de radiação que estimulou o material a armazenar energia

anteriormente, conforme pode ser visto na figura 2.7. Materiais termoluminescente

podem ser encontrados na natureza, como o quartzo (Si02), a calcita (CaC03) e a

fluorita (CaF2), ou podem· ser produzidos artificialmente coni características

conv~nientes para a finalidade dosimétrica. Os materiais naturais têm sido utilizados

para datação arqueológica de cerâmicas, sedimE;lntos de areia (usando a hipótese de

que o Sol zera o sinal termoluminescente) e formações calcárias de cavernas (usando
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B. ConduçãO

a hipótese de que o cristal recém formado não apresenta nenhum sinal TL). Quando é

produzido um dosímetro termoluminescente (TLD) as caracterlsticas de faixa de

resposta, dependência energética, repro~utibilidade e dimensões são ajustadas a fim

de obter melhores resultados para cada aplicação específica. Com isso, materiais

cristalinos dielétricos contendo ativadores formam armadilhas para elétrons que são

estimulados ao irradiar o material. Após o tempo de irradiação (detecção da radiação

pelo TLD), o material é aquecido e a luz emitida é correspondente à recombinação dos

pares elétrons-buracos cujos elétrons estavam armadilhados antes do estímulo

térmico. A intensidade desta luz deve ser capturada por uma fotomultiplicadora e

convertida em sinal eletrônico (detecção do sinal TL). O resultado de.ste sinal deve ser

calibrado por meio de irradiações com dose conhecida no mesmo material

dosimétrico. Assim, a dose de radiação é correlacionada com a luz emitida pelo

dosímetro que permaneceu no período e local de interesse. A figura 2.8 apresenta um

fluxograma do sistema de dosimetria TL.

Figura 2.7 - Desenho esquemático do processo de emissão TL
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Armazenamento de Ene~gia

Figura 2.8 - Fluxograma do sistema de dosimetria TL

2.7.1. Armaz.enamento de energia no TlD

o processo de armazenamento de energia depende das características da

radiação incidente e do material absorvedor. No caso da radiação incidente devem ser
. .

observados: a energia, ou o espectro de energia, e a geometria de irradiação. A partir

da interação da radiação com 9 matyrial podemos observar diversos processos que

resultam em modificaçôes no próprio material. Estas modificações podem . ser

chamadas de defeito induzido por radiação. Este pode ser descrito por qualquer item

eletrônico ou iônico, alterado em relação ao equilíbrio termodinâmico, proveniente da

irradiação.

Para radionuclídeos utilizados na medicina nuclear cujas energias de emissão •

são menores que 1,022 MeV (em torno de 0,5 MeV), os efeitos a serem considerados

são os chamados fotoelétrico e Compton. Outra variável importante que define melhor
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a probabilidade entre os efeitos supracitados é o número atômico efetivo do material

Os pares elétron-buraco, conhecidos como éxcitons, podem ser 'produzidos por

um processo de excitação eletrônica. Este possui uma mobilidade muito alta numa

rede,' ocupando rapidamente defeitos conhecidos como armadilhas de elétrons e

armadilhas de buracos (falta de elétrons), ambos estados permitidos do cristal que,

quando preenchidos, são estáveis à temperatura ambiente, levando o TLD irradiado a. . .
um estado metaestável.

A figura 2.9 mostra um exemplo de um par de armadilhas para elétrons e

buracos, em uma rede cristalina simples como a do fluoreto de lítio (LiF), que é muito

utilizado na dosimetria TL. Ao se formar, o átomo de Li libera seu elétron mais

periférico do orbital 2s, que é utilizado pelo F no orbital 2p para completar sua camada

eletrônica mais externa. Quando se observa uma rede deste material com esta

interação, tem-se que o·nível de maior energia na banda de valência é formado pelos

orbitais 2p dos íons negativos do F, por outro lado, os orbitais 2sdos íons positivos de

Li (vacância de elétrons) formam o nível de menor energia da banda de condução. A, .

faixa de energia entre estas bandas é conhecida como banda proibida. Estados

acessíveis nesta faixa estão associados a defeitos na rede cristalina. Mesmo cristais

puros (sem dopantes) só atingem o equil[brio termodinâmico quando há certa

quantidade de defeitos. Em toda extensão da banda proibida haverá alguns níveis de

energia associados a defeitos denominados armadilhas. É exatamente nestes pontos

que os elétrons'-buracos provenientes da excitação causada pela irradiação serão

armadilhados. Resultando ao longo do tempo numa informação valiosa para

dosimetria, pois a quantidade de elétrons armadilhados será proporcional à energia

depositada naquele material. Para retirar os elétrons destas armadilhas é necessário .

lhes fornecer energia.
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banda de condução

vacância de Flúor +e

banda de valência .

F'(2s) tt-
Li·(1s) tt-
F'(1s) tt-

Figura 2.9 - Esquema de bandas do LiF

2.7.2. Liberação da energia no TLD

Uma equação do tipo Arrhenius (equação 1) descreve o processo de relaxação

termicamente estimulado.

E

. p(T) =s(T)e kT, eq.1

onde, p(T) é a probabilidade de ocorrência da excitação térmica, s(T) é o fator de

freqüência (termo fracamente dependente da temperatura), E é a energia de -ativação

e k é a constante de Boltzmann.

A energia de ativação é uma barreira de energia potencial que precisa ~er

vencida para liberar um elétron/buraco de uma armadilha. No caso da

termoluminescência, a energia de ativação é forneCida por meio de calor.

o fator de freqüência está relacionado com a .freqüência devibração da rede·
•

local e com a variação da entropia associada à liberação da carga. Com isso, quando

se aumenta,a temperatura, a pro~abilidade p(T) de haver, elétrons com energia maior
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que a energia de ativação é elevada. Acarretando na liberação dos elétrons das

amíadilhas, oU seja, excitação.

Essa energia simplesmente libera o elétron da armadHha, mas este elétron

pode ir para a banda de condução, ou apenas se deslocar até outra armadilha

localizada ainda na banda proibida, com energia igualou menor que a armadilha onde

se encontrava. Ainda pode se recombil'lar com buracos armadilhados. No caso da

recombinação, pode haver emissão de fônons e fótons. Quando ocorre a emissão de

fótons de luz temos o fenômeno da luminescê'1cia, ao descrever o processo como um
';

todo, diz-se que ocorreu termoluminescência. Nos demais processos, a energia é

transferida para outro elétron ou para a rede, através de fônons.

2.7.3. Curva de emissão TL

Curva de emissão TL é o gráfico da intensidade de luz emitida por ~m material

TL pré-irradiado em função de sua temperatura ou tempo de aquecimento. A

probabilidade de liberação de elétrons/buracos aumenta com a temperatura, mas

conforme os elétrons/buracos vão sendo liberados, diminui o número de

,elétrons/buracos armadilhados, passíveis de serem liberados, até que não haja mais

nenhum. Desta forma, para cada tipo de armadilha, a curva TL aumenta, chega a um

máximo e depois decresce até quase zero, pois sempre deve ser observado o ruído

eletrônico. A integral da curva é proporcional à quantidade de elétrons armadilhados,

queé proporcional à irradiação prévia do TLD. A figura 2.10 mostra picos de emissão

TL para quatro diferentes tipos de armadilhas (energias de 'ativação de 1,0, 1,2, 1,4 e

•
1,6 eV) em unidades arbitrárias em função da temperatura T, em 'C. A energia de

ativação é proporcional à temperatura. A cor da luminescência (comprimento de onda)

depende das transições de recombinação no material (MAURíCIO, 2001).
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E= 1,OeV Energia
E =1,2 eV

Figura 2.10 - Curva de emíssão TL

2.7.4. Propriedades dosimétricas de alguns TLDs

A resposta de um TLD é dada pela íntegral da curva TL que varía em função da

dose, conforme mostra a fígura 2.11. Inícialmente, a partír de um determinado limíte

ínferíor de detecção, a resposta TL de um TLD cresce línearmente com a dose, depoís

de forma supralínear e, finalmente, atínge um ponto de saturação, a partír do qual não

é mais possível usá-lo. para dosímetría.
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Figura 2.11 - Curva da resposta TL em função da dose para um TLD

A tabela 2.7 apresenta as principais características dos TLDs fabricados e

comercializados pela Harshaw/Bicron.

Tabela 2.7: Características de alguns TLDs de fabricação Harshaw/Bicron

Materiais
Características UF:Mg,Tl UF:Mg,ClI,P CaF.,:Mn AI.,03:C Li::?B40 7:Mn CaS04:Dy

(TLD'100) (TLD-l00H) (TLD-400) (TLD·500) (TLD-eOO) (TLD-9OO)
Número atômico

8,2 8,2 16,3 10,2 7,4 15,5efetivo
Resp, ener~étlca 1,25 0,98 "13 2,9 0,9 12,5(30 keV;6 Co)
Temperatura do

195 230 ·260 185 200 220
pico principal (0e)

Espectro de 350 a 600
400

440 a 600
420

530 a630
480 e 570

emissão (nm) {rnax, 400) (max.500) (max.605)
Faixa de 10 ~IGy a 1 IJGya .0,1 IJGya O,051J~y a O,5mGya 1 IJGya
utílização 10Gy 10 Gy 100 Gy 1 Gy 105Gy 100 Gy

Sensibilidade pI 0,15 p/leitor
GOCo relativa ao 15a25 10 30 20

TLD·l00
Harshaw

Desvanecimento -5%em 1
desprezível

~ 4%em 3 .., 3°/" em 1 < 5%em3 ~8%em

otimizado a 25"C ano meses ano meses 6 meses
Sensibilidade à

fraca fraca forte torte média média
luz
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. O Serviço de Medicina Nuclear estudado

o Serviço de Medicina Nuclear (SMN) analisado neste trabalho localiza-se no

subsoló de uma clínica particular da cidade do Rio de Janeiro. Este serviço é equipado

com uma gama-câmara, onde são realizados, principalmente, exames do miocárdio,

rins, ossos, tireóide, pulmões e cérebro. A planta baixa deste andar da clínica, com a

delimitação das áreas do SMN (áreas supervisionadas e controladas), é apresentada

na figura 3.1. A área livre percorrida pelos pacientes injetados após a realização dos'

procedimentos de medicina nuclear é representada pela linha tracejada sobre a planta

da figura 3.1.

O SMN é composto pelas seguintes salas:

• sala de exames (A);

• laudos/comando (8);

• ergometria (C);

• repouso (H);

• banheiro exclusivo para pacientes injetados (G);

• espera exclusiva para pacientes injetados (F);

• radiofarmácia (D); e

• sala de injeção (E).

A área, livre da clínica, onde os pacientes do SMSN têm acesso, é formada por:

• ante-sala de espera para acompanhantes (J);

• sala de anamnese (I);

• escada de acesso ao SMN com a telefonia (K) no topo;
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• recepção do primeiro subsolo (L);

• escada de acesso ao térreo;

• recepção principal; e

• porta de saída.

O fll,lxO interno dos pacientes inicia-se na sala de anamnese (I), onde o médico

os entre,vista. Em seguida o paciente é encaminhado para a sala de injeção (E) onde é

administrado o material radioativo. A sala de espera de pacientes injetados (F) serve

para que aguardem a ação do radiotrSlçador. Quando pronto, o paciente é

encaminhado para a aquisição da imagem na sala de exames (A) e, em seguida,

liberado para retornar à sua residência. <?aso seja exame de esforço do miocárdio, o

paciente é encaminhado à sala de injeção apenas·para puncionar a veia e segue

diretamente para ergometria (C). Nesta, o material radioativo é injetado no ápice do

esforço e o paciente é encaminhado diretamente à sala de exames. Em seguida ele

tem a opção de tomar banho no banheiro de pacientes injetados (G), ou retornar para

sua residência.
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Figura 3.1 - Planta baixa, Em linha tracejada a rota de saida desde SMN até a escada

de acesso,ao térreo e em linha contínua a delimitação da área supervisionada
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3.1.1. Radiofarmácia (O)

A maior concentração de material radioativo do sl'lrviço em estupo é na

radiofarmácia (.D). Neste local armàzena-se tanto os geradores de 99mTc, como os

radionuclideos que serão utilizados em procedimentos durante cada semana. Os

geradores permanecem durante toda a semana no interior de um depósito de

geradores que possui blindagem adequada para acondicioná-los conforme figura 3.2.

Também se pode observar, ao lado. do depósito de ,geradores, o local para

manipulação de radiofármacos com a blindagem frontal e visor plumbífero.

Figura 3.2 - Detalhe do depósito de geradores

Todo o rejeito radioativo do SMN é armazenado na radiofatmácia (D) em dois

recipientes do tipo baú, também devidamente blindados, conforme mostra a figura 3.3.
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Figura 3.3 • Depósito de Rejeitos localizados na radiofarmácia

As outras fontes radioativas ainda em uso e as de calibração ficam guar.dadas

no cofre ilustrado na figura 3.4, ainda na radiofarmácia (O). Todos os materiais

radioativos que suprem o SMN provêm da radiofarmácia. Em sua maioria (exceto as

fontes de calibração) são consideradas fontes não seladas. Porém; estas fontes estão
I I ' .

acondicionadas em blindagens, na maior parte do tempo, para evitar contaminação.

Figura 3.4. Cofre localizado na radiofarmácia para armazenamento das fontes que

ainda se encontram em uso
•

\
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A quantidade média semanal de cada radionuclídeo que abasteceu este

serviço durante este estudo é descrita na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Atividade média contratada pelo SMN em 2007/2008

Radionuclídeo
99

Mo - Gerador
99m

Tc - Gerador
67

Ga
123

I
201

TI

3.1.2. Sala de injeção (E)

Atividade Semanal
Médiil Contratada

1 Ci

1 Ci

10mCi

20 mCi

10 mCi

,,

A sala de injeção (E), mostrada na figura' 3.5, destina-se ·à admini~iràção dos

; radiofármacos nos pacientes, onde, as seringas preenchidas pelos nidiofármacos

chegam àrmazef"!adas nos suportes de transporte interno vertical ou nos cestos de

transporte. Ambos são blindados e passam pelo "pass-throughf' que interliga as salas
•

de rádiofarmácia (D) e injeção (E).

I

•

. .

, ,
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Figura 3.5 - Sala de administração de radiofármacos

3.1.3. Sala de espera de pacientes injetados (F)

A sala de espera de pacientes 'injetados (F), mostrada na figura 3.6, possui o

objetivo de.isolar dos demais os pacientes, aqueles que já sido administrado o material

radioativo. Nela há fongarinas com sete lugares disponíveis.

Figura 3.6 - Sala de espera de pacientes injetados
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3.1.4. Sala de ergometria (e)

A sala de ergometria (e) é onde os pacientes realizam a fase do esforço,

quando o exame é de miocárdio. Ela contém uma esteira ergométrica e uma. maca

para o esforço induzido (figura 3.7). A injeção do material radioativo ocorre durante o

estresse induzido pelo exercício' ou por medicamento: As seringas também são

conduzidas entre a radiofarmácia e a ergometria. por meio de suportes verticais ou

cestos blindados.

Figura. 3.7 - Sala de Ergometria
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3.1.5. Sala de repouso (H)

A sala de repouso (H) possui uma cadeira confortável destinada ao paciente já

injetado que necessita de repouso para desestimulo dos setores cerebrais (figura 3.8).

...

Figura 3.8 - Sala de repouso

3.1.6. Sala de comando (8)

A sala de comando (B) é onde os laudos são efetuados. Não é frequentada por

pacientes, port;;mto não apresenta irradiação proveniente do material administrado,

mas há risco de contaminação, tendo em vista que os profissionais que manipulam

material radioativo podem circular pela mesma.

3.1.7. Sala de exames (A)

o cintilógrafo (figura 3.9) está posicionado nesta sala. Não é permitido qu~.

mais de um pa'ciente permaneça simultaneamente nesta sala, pois haveria

interferência nos exames.
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Figura 3.9 ~ Sala do Cintilógrafo

3.2. Metodologia para estabelecimento do grupo crítico

Considerando o item n042 da norma CNEN NE 3.01 (B rasil, 2005) os critérios

considerados para estabelecer os grupos críticos em servíços de mediCina nuçlear

neste trabalho foram:

- A distribuição. dos trabalhadores de áreas livres da clínica (considerados

individuas do público) ao longo do percurso por onde circulam os pacientes que já"

realizaram os exames (rota de saída da clínica).. ,

- A distribuição espacial e temporal dos pacientes injetados (material radioativo)
, . .

na clínica. Foram copsidera<jos o númerQ de pacientes atendidos no SMN no período .

e o' tempo que eles permaneceram em cada ponto, tendo em vista que há locaIs

-preferenciais para eles tirarem dúvidas sobre a entrega dos exames, tempo de licença,

etc.

- A carga horária de sada funcionário no seu local de trabalho.
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3.3. Sistema dosimétrico

o monitor utilizado neste trllbalho. (figura 3.10) foi desenvolvido pelo

Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDT) do Serviço de Monitoração

. Individual Externa (SEMEX) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) para uso

rotineiro em estações ambientais em torno de instalações nucleares e radiativas e/ou

em monitoração dé seus ambientes' internos. O monitor é de plástico preto com rosca

e contém rebaixos para o posicionamento de pastilhas de TLDs. Ele é opaco e

. totalmente vedado para proteção dos detectores de quaisquer variações climáticas

(luz, umidade, chuva, etc.) e impactos.

Figura 3.10- Monitores ambientais de radiação

Em cada monitor foram utilizados 4 TLDs Harshaw de LiF:Mg,Cu,P, chamados

comercialmente de TLD100H. Seu formato é de disco com diâmetro de 3,6 mm e

espessura de 0,38 mm. Estes foram disponibilizados e avaliados pelo LDT do SEMEX

conforme seus procedimentos rotineiros. O TLD100H foi escolhido por possuir baixa
,

dependência energética, resposta linear na faixa de doses esperada, e' boa

estabilidade. Suas características são descritas na tabela 2.7 (p. 28, capo 2).

A leitora TL utilizada foi uma 'Harshaw, modelo 3500, apresentada na

figura 3.11. O ciclo de leitura paarónizado para este tipo de TLD foi primeiramente um •
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pré-aquecimento de 135 'C por 10 s, seguindo para 240 'C a uma taxa de 10'C/s. O

tempo de aquisição é definido em 23 e 113 segundos. Na própria leitora. no final da

leitura, é feito um tratamento térmico de 10 s a 240 'C p<lra que o TLD possa ser

reutilizado. A forma da curva de emissão deste TLD:nestas condições, é-mostrada na

figura 3.12.

Figura 3.11 - Colocação de um chip de TLD100H na gaveta do leitor Harshaw 3500,

utilizando pinça.a vácuo

Figura 3.12 - Imagem de uma curva de emissão TL do TLD1 OOH obtida no leitor. - .
Harshaw 3500, nas condições usadas neste trabalho
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3.4. Calibração do sistema dosimétrico

Neste trabalho, cada TLD foi .calibrado individualmente em kerma no ar. A

resposta do monitor é considerada como a média da resposta dos quatro TLDs usados

em cada monitor. A calibrarão do monitor também foi feita em kerma no ar. As
- .

irradiações dos TLDs para sua calibração individual foram feitas no campo

padronizaeo cuja a fonte é rastreada ao Laboratório Nacional de Metrologia das

Radiações Ionizantes (LNMRI), da fonte de 137Cs do Laboratório de Irradiação (LABIR)

do SEMEX, com os TLDs em uma caixa de. acrílico que garante o equilíbrio eletrônico.

o relatório de dosimetria do campo de irradiação é'apresentado no Anexo I. As

irradiações foram de 175, 351, 439, 658 e 877 JlGy. Após as leituras dos TLDs (nC) é

traçado um gráfico para cada um, como exemplificado n~ figura 3.13. As curvas são

caracterizadas por seu coeficiente angular (a) e seu coeficiente linear (b).

70 ""Jj===========r:;-r--'----r----r-,r-.....-..,--,
---------- Ajuste linear do TLD i:'

60 Equação: Y = a;X + b;. onde:

Y =Leitura do TLD i (nC)
X =' kerma no ar (mGy)

50 a; =134.7.nC/mGy

b; = 0,44 nC

Ô Coeficiente de Correlação: R; =?,99925

.s 40;L----~----~--'A
...J
I-
~ª 30Q)

...J

20

10

0.05 0,10 0,15 0.20 0.25 0,30 0,35 0,40 0,45

Kerma no ar (mGy)

Figura 3.13 - Curva de calibração individualizada dos TLDs
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3.5. Avaliação do.s monitores

A resposta.de cada TLD i, em kerma no ar,é então dada pela equação 2:

LeituraTLD . (nC ) - biRTLD . (mGy) = ' eq.2
, ai

. Para corrigir a resposta do sistema ao longo do tempo, para cada conjunto de

medições, foi acrescentado um conjunto de 10 TLDs para ajustar a equação das

curvas dos TLDs para o dia de suas leituras. Destes tLDs, 5 eram irradiados na

mesma fonte de césio com 439 IlGy e 5 não eram irradiados, mas eram mantidos no

laboratório. Assim era atribuído um fator de normalização diário adimensional (Fn) para

os TLDs, conforme a equação 3:

F =. 439JlGy .
n 'L.RnDs irradiado,(m Gy) 'L.RnDS não irradiado.JmGy)

eq.3

5 5

Como cada dosímetro foi preenchido por 4 TLDs, o valor avaliado do kerma no

ar (MJ) para cada monitor j, corrigido pelo fator de normalização, é dado pela

equação 4:

n+4

'L.RJmGy)
M/mGy)=Fnx i=n eq.4

4

Desta mesma fôrma foram avaliados os valores das medições de radiação de

fundo dainstaJação{MsG). Com isso, a medição da contribuição da exposição devido..

ao SMN (M/QUidO) , em cada ponto dosimétrico j, segue a equação 5 abaixo:

MjliqUidO (mGy) =M j(mGy) - M
SG

(mGy) eq.5
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A incerteza do tipo A para cada ponto medido j (J.lAJ) , para um intervalo de

confiança de 95%, foi calculado pelo intervalo de confiança IJ liquido da grandeza

composta M/quldo, através da propagação das incertezas:

JiA
j
(mGy) = IjliqUidO (mGy) =~Ij2(mGy) - I BG

2(mGy) eq.6

Onde os intervalos de confiança IJ e ISG para a média dos valores avaliados

pelos 4 TLDs de cada monitor são dados por:

sendo:

1",95% xsj(mGy)
I.(mGy)= '~] :V4

3,18xslmGy) .
= 2 =1,59xslmGy) , eq.7

t4,95% = fator de Student para n=4 e 95% de grau de confiança, e

5J = desvio padrão da média de cada conjunto j, incluindo os de BG.

A estimativa da dose efetiva recebida por um trabalhador posicionado no local.

de medição de cada monitor foi feita, usando-se a grandeza operacional equivalente

de dose ambiente a 10 mm de profundidade (H*(10), cuj9 valor foi calculado

multiplicando-se o valor do kerma no ar, medido em mGy pelo monitor, pelo fator de

conversão h\(10) para uma energia de fótons de 150 keV, que vale 1,49 Sv/Gy

(ISO,1999).

3.6. Definição dos grupos críticos

Usando-se os critérios definidos no item 3.2, a recepção do SMN (J) é alocai

da área livre com a maior probabilidade de exposição, pois é neste local que os

pacientes reencontram os acompanhantes, tiram dúvidas sobre data âe entrega de

exames, acompanhamento médico, procedimentos com relação a radioproteção e ~

critérios de laudo. As telefonistas da sala de telefonia (K), localizada em frente à

escada de acesso ao SMN, foram consideradas também um possível grupo crítico,
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mas este local é o menos crítico dentre todos, pois além da carga horária das

telefonistas ser menor (30 h por semana), os pacientes apenas passam por este local

com baixa probabilidade de permanência, além de haver uma parede que atenua o.

feixe, diminuindo a exposição. Tanto as recepcionistas da recepção do andar superior

ao SMN (L) quanto as do térreo (recepção principal da clínica - ponto T) também

formam outros grupos críticos, pois são locais onde os pacientes injetados passam e

ainda há chance deles pararem para sanar dúvidas sobre entrega dos re~ultados dos'
,

exames.

3.7. Distribuição espacial e temporal d~s dosímetros

Foram contemplados com um ou mais dosímetros, além de. todas as salas da

área supervisionada e controlada que formam o SMN,todos os balcões de recepção,

de informações e locais onde os pacientes injetados poderiam passar ou parar e que'

havia funcionários da clínica (grupo crítico).

A figura 3.14 'localiza na planta baixa da clínica, a posição de colocação. de

cada dosímetro. A identificação dos dosímetros é dada por uma letra para cada sala e

um número sequencial, para diferenciar os dosímetros usados em uma mesma sala. O

dosímetro usado para medir a radiação de fundo é identificado pela sigla BG.

Foram feitas medições em períodos de tempo equivalentes a 1, 2 e 13 ciclos

do gerador de tecnécio. Cada ciclo mencionado neste trabalho corresponde ao

período de validade de cada gerador (15 dias). O número de pacientes em cada

período foi utilizado como parâmetro para normalizar a estimativa da dose efetiva

anuál, para que se pudesse comparar os valores obtidos. Durante. o período de

medição referente a 2 ciclos, foram atendidos 95 pacientes, e' no período de 13

ciclos, 810.
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Figura 3.14 - Posicionamento dos dosímetros ambientais na clínica estudada
. (retângulos com código alfanumérico) .

Vermelho: Área Supervisionada do serviço de medicina nuclear
ê"f0nl~)' Área Controlada

Posição dos grupos críticos
Verde: Sala usada para medir a radiação de fundo

Azul: Rota de saída dos pacientes
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4. RESULTADOS

4.1. .Radiação de fundo da clínica

o dosímetro destinado à medição da radiação de fundo foi posicionado na sala
r

de máquinas (porta) que fica dentro da área restrita a funcionários da clínica e distante

a mais de 10 metros da rota de saída dos pacientes injetados.

A medida do monitor (BG) destinado à medição da radiação de fundo

apresentou uma taxa de dose da ordem de 0, 191 IJGy/~, um pouco maior que a taxa

observada no laboratório de dosimetria TL do SEMEX, da ordem de 0,141 IJGy/h. Isto

já era esperado, visto que no subsolo é comum observar valores para taxa de dose,

proveniente da radiação de fundo, maiores que na superfície (caso do laboratório).

Considerando e,ste ponto como referência para realização da medição da
~

radiação de fundo da clínica, foi executada uma medição de BG para cada ciclo

temporal. Os valores obtidos pelós dosímetros destinados às outras áreas tiveram

seus resultados subtraídos dos valores deste dosímetro BG, de acordo com os

respectivos ciclos temporais, obtendo-se, assim, um valor líquido do kerma no ar para

.cada ponto.

4.2. Resultados das medições

As medições iniciais foram realizadas num período de quatorze dias (1 ciclo)

com a intenção de realizar um estudo de viabilidade do sistema dosimétrico. Os

pontos escolhidos foram no interior da radiofarmácia por serem locais independentes

do comportamento dos pacientes, dependendo apenas do tempo de manipulação e

quantidade do material manipulado, fornecendo uma maior constância da taxa de dose
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externa no ambiente. Esta medição teve o objetivo de avaliar se a escolha da posição

do monitor destinado à medição da radiação de fundo era adequada, além de verificar

se o sistema dosimétrico com TLD100H teriam sensibilidade e resolução suficiente

para a realização do éstudo. A partir dos dados apresentados nas duas primeiras

linhas da tab.ela 4.1, estabeleceu-se que o tempo global das medições deveria ser

realizado por pelo menos um mês (2 ciclos), pois, para intervalos de tempos menores

que este, não era .possível medir o valor da radiação de fundo (menor do que o-limite

inferior de detecção do sistema) e seria impossível diferenciar o valor das medições
,

nos ambientes com menor exposição à irradiação proveniente do paciente em relação

aos valores dos monitores destinados à medição do BG, acarretando num falso

negativo. A taxa de kerma no ar só pode ser medida pelo monitor destinado çW BG

quando em intervalos de tempo superiores a ulli mês.

Como muitos pontos avaliados por um mês ainda tiveram valores de kerma no

ar estatisticamente iguais aos do BG, foram feitas medições por um período de 6

meses (13 ciclos), mas o que ocorreu neste caso foi que muitos monitores foram

extraviados, apesar das muitas precauções e avisos usados nesta etapa do trabalho.

Os valores de kerma no ar, subtraídos do valor do BG medidos em ciclos de

uma, çluas e treze trocas de geradores são apresentados na tabela 4.1. Valores

estatisticamente iguais aos dos medidos pelo dosímetro BG são apresentados como

-BG (menor que o li~ite inferior de detecção).
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Tabela 4.1: Resumo dos valores líquidos obtidos pelos monitores ambientais

Código
Kerma no ar*Período do Tipo de área Local

(IJGy)ponto

1 ciclo 01 Controlada Ativímetro 350 ± 33

1 ciclo 02 Controlada Chuveiro da Radiofarmácia 182 ± 33

2 ciclos A1 Supervisionada Sala de Exames -BG**

2 ciclos B1. Supervisionada Comando -BG**

2 ciclos C1 Supervisionada Sala de Ergometria. '-BG**

2 ciclos 01 Controlada Ativímetro 696 ± 34

2 ciclos 02 Controlada Chuveiro da Radiofarmácia 1.53 ± 36

2 ciclos E1 Supervisionada Sala de adm de radiofármacos 51 ± 33

2 ciclos F1 Supervisionada Assento da sala de pac. Inj. 382 ± 72

2 ciclos F2 Supervisionada Assento da sala de pac. Inj. 295 ± 46

2 ciclos F3 Supervisionada Porta revista - sala de pac.lnj. 263 ± 44
~

2 ciclos F4 Supervisionada Sala de Pac. Inj. Bebedouro 205 ± 32

2 ciclos F5 Supervisionada Armário da Sala de Pac.lnj. 168 ± 42

2 ciclos G1 Supervisionada Banheiro para pac. Inj. -BG**

2 ciclos H1 Supervisionada Sala de Repouso 100 ± 34

2 ciclos 11 Livre Anamnese -BG**

2 ciclos J1 Livre Ante-sala do SMN 66 ± 41

2 ciclos J2 Livre Assento da ante-sala-do SMN -BG**

2 ciclos K1 Livre • Telefonia -BG**

2 ciclos L1 Livre Repção do andar (subsolo) -BG**

2 ciclos L2 Livre Receção do andar -BG**

2 ciclos T Livre Recepção GERAL (Térreo) -BG**

13 ciclos A1 Supervisionada Sala de Exames 95 ± 45

13 ciclos C1 Supervisionada Ergometria -BG**

13 ciclos E1 Supervisionada Sala de adm de radiofármacos 1347 ± 105

13 ciclos F1 Supervisionada Sala de Pac. Inj. 2994 ± 354

13 ciclos F4 . Supervisionada Sala de Pac. Inj. Bebedouro 2463 ± 259

13 ciclos H1 Supervisionada Sala de Repouso 1221 ± 571

13 ciclos 11 Livre Anamnese .....BG**

13 ciclos K1 Livre Telefonia -BG**

* Todos valores já estão com o BG descontados.

** Val9res iguais ou menores do que o BG.
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4.3. Estimativa das doses efetivas anuais

4.3.1. Radiofarmácia

A tabela 4.2 apresenta os resultados referentes aos pontos 01 e 02 da figura

3.14, nos intervalos de 1 e 2 Ciclos. Além do kermano ar medido (coluna 4) é

apr~sentado (coluna 5) o valor calculado de H*(10),qúe estima o valor da dose efetiva

em cada ponto. As colunas 6 e 7 apresentam, respectivamente, a estimativa de dose

efetiva- total recebida em um ano por uma pessoa quf;'! trabalhe sempre neste local e

este valor dividido pelo número de pacientes atendidos no SMN.

Tabela 4.2: Estimativa da dose efetiva na Radiofarmácia (pontos 01 e 02) para 1 e 2 ciclos

Estimativa de
Estimativa de

Código
dose efetiva dose efetiva

, Período do Local
Kerma no H*(10) total

normalizada por
ponto ar (I.JGy) (I.JSv) extrapolad.a pacientes

para uni ano
(I.JSv/paciente)

(mSv/ano)

1 ciclo 01 Ativímetro 350 ± 33 522 ± 49 12,5 ± 1,2 13,4 ± 1,3

1 ciclo 02 Chuveiro 182 ± 33 271 ± 49 6,5 ± 1,2 7,0 ± 1,3

2 ciclos 01 Ativímetro ·696 ± 34 1037 ± 51 12,4 ± 0,6 10,9 ± 0,5

2 ciclos 02 Chuveiro 153 ± 36 228 ± 54 2,7 ± 0,6 2,4 ± ,0,6

As medições dos pontos localizados na radiofarmacia (códigos 01, e 02) foram

importantes no início do trabalho, tanto para o estudo de viabilidade como para avaliar

a reprodutibilidade do sistema. Os valores de dose estimados pelo monitor do ponto

01, localizado próximo à área de manipulação (ativímetro), não possuem relação com

a quantidade de pacientes, pois o fracionamento da atividade a ser administrada para

, cada paciente é sempre sob um frasco que contém o eluato. Independentemente do

número de exames, o eluato retirado ~ cada dia será proporcional à capacidade do
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•gerador, fornecendo atividades diárias do eluato relativamente constantes ao longo

dos ciclos usados na metodologia. Somente se houver grande incr~mento no número

de pacientes será necessário solicitar um gerador com maior atividade. Este não foi o

. caso da clínica durante a execução destas medições. Os resultados em D1 foram

semelhantes, quando extrapolados para um ano, tanto com o valor medido no período
, ,

de 1 ciclo (12,5 mSv/ano) quanto com o de 2 ciclos (12,4 mSv/ano), confirmando a

reprodutibilidade do sistema de medição. Dividindo-se pelo número de pacientes, têm-

se uma média de 13,4 IJSv/paciente no período de 1 ciclo de medição e

10,9 IJSv/paciente no período de 2 ciclos de medição, confirmando que a exposição à

radiação na radiofarmácia não está relacionado com o número de pacientes.

Os valores de kerma no ar avaliados no ponto D2, que fica próximo à ,porta,

dependem do comportamento do manipulador. Caso este permaneça um maior tempo

com a fonte fora da blindagem, a irradiação neste ponto será maior, no caso contrário,

menor. Outro fator que implica na variação é o transporte das seringas, que deve ser

acondicionada numa blindagem própria, mas esta nem sempre ê utilizada. Com isso,

inviabiliza comparações.

4.3.2. Sala de exames, comando e ergometria do SMN

Os resultados referentes ao ponto A1, situado na sala de exames sobre a

estação de aquisição, onde o técnico comanda o equipamento (tabela 4.1, linha 3 e

23), apresentam kerma no ar com valores estatisticamente iguais aos do ponto de BG.

Isso ocorre pois os pacientes injetados não têm acesso a esta sala e a distância da

maca, onde o paciente é avaliado, até a estação de aquisição, é de cerca de 1,5 m,

diminuindo muito a contribuição de sua atividade neste ponto.
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o ponto B1 é onde os médicos executam os laudos naestação de trabalho. O

valor do k.erma no ar neste ponto, (tabela 4.1, linha 4) também é' zero. Como não há

circulação de pacientes nesta sala o resultado foi o esperado.

A sala de ergometria, ponto C1, é o local onde se realizam apenas os exames

da fase do esforço dos exames de cardiologia. Os resultados deste ponto estão na

tabela 4.1, linha 5 e 24 e não foram estatisticamente diferentes do BG. Como é

realizado nesta sala apenas um baixo percentual dos exames da clínica, além de que

o paciente só recebe a injeção no pico do seu estresse, serdo encaminhado

diretamente para a sala de exames em seguida, a medida também concordou com o

que era esperado, pois os valores não foram significativamente diferentes do BG nos

dois períodos.

4.3.3. Sala de Injeção

A tabela 4.3 apresenta os valores das estimativas de doses efetivas

normalizados para um ano e por· paciente, referentes à sala de administração dos

·radiofármacos (sala de injeção, ponto E1). Mas estes valores não devem ser

comparados, pois, houve uma mudança de localização do monitor entre a primeira

medição (2 ciclos) e a segunda (13 ciclos). O monitor utilizado na primeira medição

ficou posicionado no armário e na segunda sob o apoio do braço do paciente. A

.intenção foi estimar mais realisticamente a exposição externa dó trabalhador, pois no

armário a dose externa do trabalhador estava muito subestimanda. Pode-se notar que

os valores obtidos neste novo ponto E1 (ponto E1') são bem maiores do que os

obtidos anteriormente (cerca de 3 vezes maior).
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Tabela 4.3: Estimativa da dose efetiva na sala de administração de radiofármacos
(ponto E1) para 2 e 13 ciclos

Período
Código

do
ponto

Kerma no
ar /(IJGy)

H*(10)
(IJSv)

Estimativa
de dose

efetiva total
extrapolada
para um ano
(mSv/ano)

Estimativa de
dose efetiva

normalizada por
pacientes

(IJSv/paciente)

2 ciclos E1 51 ± 33 76 ± 49 0,9 ± 0,6 0,8 ± 0,5

13 ciclos E1'* 1347 ± 105 2007 ± 157 4,0 ± 0,3 2,5 ± 0,2
*A posição do monitor foi modificada em relação à medição de 2 ciclos.

4.3.4. Sala de Pacientes Injetados

Os pontos F1, F2, F3, F4 e F5 estão localizados na sala de espera destinada

aos pacientes injetados. Todas as medições e estimativas de dose efetivá anual para

estes pontos estão apresentadas na tabela 4.4. Estes valores estão relacionados ao

comportamento dos pacientes no interior da sala e à quantidade de pacientes que

frequenta o ambiente. Para comparar as medidas do primeiro (2 ciclos). e segundo (13

ciclos) períodos, deve-s'e observar a coluna normalizada em relação ao número de

pacientes. Com o intuito de minimizar esse fator comportamento, os resultados das

avaliações devem ser analisados globalmente e comparados. Fazendo a média das

medidas de F para o primeiro período (2 ciclos), obtém-se 4,1 ± 1,9 IJSvfpaciente, e

para o segundo período (13 ciclos), obtém-se 5,0 ± 0,5 IJSv/pacientes. Observa-se que

os resultados são estatisticamente iguais. Estes resultados são importantes para

validar a proposta de normalizar pelo número de .pacientes, quando o fluxo de

pacientes for capaz de influenciar na exposição a um determinado ponto de interesse.
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Tabela 4.4: Estimativa da dose efetiva na sala de pacientes injetados (pontos F1, F2, F3, F4 e F5)
para 2 e 13 ciclos

Estimativa Estimativa de
Código

de dose dose efetiva
Período do Local

Kerma no ar H*(10) efetiva total
normalizada por

ponto
(l.JGy) (IJSv) extrapolada

pacientes
para umano

(IJSv/paciente).. (mSv/ano)

2 ciclos F1 Assento 1 382 ± 72 569 ± 107 6,8 ± 1,3 6,0 ± 1,1

2 ciclos F2 Assento 2 295 ± 46 440 ± 69 5,3 ± 0,8 4,6,± 0,7

2 ciclos F3 Porta Revista 263 ± 44 392 ± 66 4,7 ± 0,8 4,1 ± 0,7

2 ciclos F4 Bebedouro 205 ± 32 306 ± 48 3,7 ± 0,6 3,2 ± 0,5

2 ciclos F5 Armário 168 ± 42 250 ± 63 3,0 ± 0,8 2,6 ± 0,7

13 ciclos F1 Assento 1 2994 ± 355 4461 ± 529 8,9 ± 1,1 5,5 ± 0,7

13 ciclos F4 Bebedouro 2463 ± 260· 3670 ± 387 7,3 ± 0,8 4,5 ± 0,5

4.3.5. Sala de Repouso

A sala de repouso, ponto H1, é destinada aos pacientes que devem ser

isolados de qualquer estímulo externo, permanecendo na sala até completar o tempo

de ação do fármaco. Apenas uma parcela dos exames necessita deste procedimento.

Os valores apresentados na tabela 4.5 normalizados pelo número de pacientes foram

de 1,6 ± 0,5 IJSv/paciente para 2 ciclos e 2,2 ± 1,1 IJSv/paciente para 13 ciclos e estes

são estatisticamente iguais. Não se tem informação se, relativamente ao número total

de pacientes atendido em cada período, o número de pacientes que necessitaram de

repouso foi igual.
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Tabela 4.5: Estimativa da dose efetiva na Sala de Repouso (ponto H1) para 2 e 13 ciclos

Estimativa de Estimativa de
Código H*(10)

dose efetiva dose efetiva

Período do Kerma no ar total normalizada

ponto (IJGy) (IJSv) extrapolad;::l por pacientes
para um ano (IJSv/paciente)
(mSv/ano)

2 ciclos H1 100 ± 34 149 ± 51 1,8 ± 0,6 1,6 ± 0,5

13 H1 1221 571 1819 851 3,6 1,7 2,2 1,1.ciclos ± ± ± ±,

4.3.6. Ante-sala do SMN - Área Livre

A ante-sala do SMN foi avaliada nos pontos J1 e J2 e localiza~se na área livre.

o ponto J2 localiza-se sob o assento dos acompanhantes e não apresentou valor de

kerma no ar superior ao BG, conforme apresentado na tabela 4.6, caracterizando os

trabalhadores deste local apenas como integrantes do grupo crítico, pois embora faça

parte da rota de saída do paciente injetado, não houve exposição acima do BG normal

da clínica. O p'onto J1 (mesa da atendente) apresentou valor de kerma no ar igual a

, 66 IJGy em um mês, conforme apresentado na tabela 4.6. Fazendo a estimativa dé

dose efetiva para um ano, tem-se 1,2 ± 0,7 mSv/ano, valor ligeiramente acima do

limite individual de dose efetiva anual de público (1,0 mSv/ano).
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Tabela .4.6: Estimativa da dose efetiva na ante-sala do SMN (pontos J1 e J2) para 2 e 13
ciclos

Período
Código

do
ponto

Kerma no ar
(IJGy) .

H*(10)
(IJSv)

Estimativa
de dose

efetiva total
extrapolada
para um ano
(mSv/ano)

Estimativa de dose
efetiva normalizada

por pacientes
(IJSv/paciente)

2 ciclc:>s J1 66 ± 41 98 ± 61
2 ciclos J2 --BG** -

** Valores abaixo do limite inferior de detecção.

1,2 ± 0,7 1,0 ± 0,6

4.3.7. Demais pontos com medições iguais ou menores que o BG

o ponto K1, na sala de telefonia, apresentou valores nas medições

estatisticamente iguais 'aos de BG em ambos os períodos, configurando a

classificação das telefonistas como indivíduos de público e a sala como área livre. O

mesmo ocorreu com os pontos L1, L2, na recepção do andar, como apresentado na

tabela 4.1. No ponto T, referente à recepção geral da unidade, que está localizado no.

térreo e não no subsolo como o SMN e o ponto escolhido como referência para

avaliação da dose de fundo (BG), os valores avaliados foram menores do que os de

BG, o que indica que seria necessária a escolha de outro ponto de BG para este

andar.

O ponto G1, banheiro destinado aos pacientes injetados, não apresentou

medida superior ao BG, como pode ser observado na tabela 4.1 linha 12,

provavelmen~e pelo baixo tempo de permanemcia dos pacientes no seu interiore pelo

fato de não haver aglomeração de pacientes.

A ~ala de Anamnese encontra-se na área livre, ponto 11, e não apresentou

medida de kerma no ar superior ao BG em ambos os períodos, conforme apresentado
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na tabela 4.1 linha 14. IssO era esperado, pois os pacientes .entram para serem

entrevistados pelos médicos antes de-serem injetados. Comisso não há circulação de

pacientes injetados nesta sala.

4.4. Metodologia para enquadramento de IpE ou grupo crítico em 5MN

Segue abaixo, em tópicos, um resumo da proposta de metodologia
apresentada neste trabalho para enquadramento de funcionários dos SMN como IOE
ou grupo crítico.

• Utilizar o sistema de monitoração ambiental com TLD1 OOH.

• Estabelecer os grupos críticos localizados na rota de saída· dos
pacientes injetados do SMN até a saída da instalação.

• Estabelecer os locais de referência para medição da radiação de fun.do
(BG).

• Estabelecer os pontos de medição nos locais onde os grupos críticos
estão presentes.

• Definir o período de medição, em múltiplos do período de validade do
gerador (ciclos). Recomenda-se que seja de, no mínimo, um mês. A
partir deste período, embora melhore a precisão das medições,
aumenta-se o risco de extravio dos monitores. Sendo, desta forma,
aconselhável a elaboração de um sistema contra o extravio.

• Preparar e posicionar os monitores ambientais nos locais, com proteção
de segurança contra extravio.

• Recolher e avaliar os monitores, depois de decorrido o período
estipulado.

• Analisar os resultados, segundo a metodologia proposta neste trabalho.

4.4.1. Aplicação da metodologia na clínica

De todas as áreas livres da clínica analisada, o único grupo crítico avaliado que

foi exposto a valores superiores ao BG foi a ante-sala do SMN no ponto J1. Este é um.
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local que deve ser caracterizado como área supervisionada e o grupo de

trabalhadores deste ambiente como IOE, pois obteve em sua extrapolação para um'

ano 1,2 ± 0,7 mSv/ano, acima do valor limite de dose anual para público (1,0 mSv/ano,

. conforme tabela 2.3). A incerteza abre margem para. que a medição esteja abaixo do
. .

limite supracitado, porém enquanto houver a possibilidade de"sta medição ser superior
. .

ao limite deve-se adotara postura mais conservadora, cons!derando o ambiente da

medição como área ;uperyisionada. Ao normalizar a medida sob o número de
. .

pacientes, pode-se observar que, em média, cada paciente contribui com uma dose

efetiva de cerca de .1,0 IJSv neste ambiente, considerando 'as condições da clínica no

momento da análise.

•
Assim, é possível calcular onúméro máximo de pacientes que poderiam ser

atendidos pelo SMN para que e~ta área seja classificada com? área livre. Se ca~a

paciente contriblJi com 1,0 IJSv no ponto J1, para que a dose.efetiva ocupacional anual

não ultrapasse o limite de público de 1,0 mSv/ano, o SMN não deve atender mais que·

1000 pacientes no ano.
I!

,.
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5. CONCLUSÃO

Este trabalho se propôs a ajudar os titulares dos SMN a responder .a ações

I .

judiciais de trabalhadores das áreas livres das instalações, reivindicando direitos

trabalhistas de IOEs por se considerarem irradiados pelos pacientes injetados em sua

rota de saída do SMN. Para resolver este problema foi proposto o uso de avaliações

rotineiras ou eventuais das taxas de dose em locais críticos.

A metodologia proposta neste trabalho para avaliação da exposição de

trabalhadores de grupos críticos em instalações médicas que possuem SMN

demonstrou ser prática e viável. Sem o uso da monitoração individual de trabalhadores

de áreas livres, o que acabaria caracterizando-o legalmente como IOE, é possível usar

a monitoração de área. As medições devem ser feitas usand9-se mgnitores ambientais

termoluminescentes com chips de TLD1 OOH, calibrados em kerma no ar e os valores

convertidos para dose é\mbiente a 10 mm de profundidade (H*(10)), dependendo da

energ,ia dos radionuclídeos empregados no SMN. Para não alterar a classificação dos

indivíduos integrantes dos grupos críticos, nas mesmas condições analisadas do SMN,

foi calculado um número máximo de pacientes que podem ser atendidos pelo serviçoI

estimando-se uma contribuição média por paciente, para cada local.

Esta metodologia foi aplicada a um SMN de uma clínica particular situada na

cidade do Rio de Janeiro. As medições das doses foram realizadas tanto em pontos

de grupos críticos em áreas livres quanto nas áreas restritas do SMN. O primeiro

problema encontrado foi a escolha do ponto de referência para avaliação da radiação

de funda. Inclusive, no final, foi identificado que teria de ter sido avaliada também no

andar térreo a radiação de fundo, além do subsolo, onde se localiza o SMN. Outro

problema foi a perda de monitores, indicando que os mesmos deveriam estar em

dispositivos antifurto.
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Neste trabalho confirmamos que as maiores doses ocupacionais são recebidas

na radiofarmácia e estas independem do número de paciente~ atendidos, estando

associada diretamente à atividade total d'o gerador de tecnécio. Porém, é comum

encontrar em SMNs grupo de profissi0nais que persistem em permanecer nesta sala,

por.ser uma área restrita à entrada de pacientes, tornando-s.e um local propício a

pequenas reuniões, ou até mesmo conversas informais. Este comportamento

inadequado prevalece por falta de uma boa cultura de radioproteção. A dose efetiva de,

um trabalhador que esteja 100% do tempo na radiofarmácia, perto do ativímetro, pode

chegar a cerca de 12,5mSv/ano, o que é bem maior do que o valor de referência de

boa prática de radioproteção proposto (5,0 a 6,0 mGy/ano) pela NCRP(1996b).

No caso da ante~sala do SMN, atualmente classificada. como área livre, é

aconselhável reclassificá-Ia para área supervisionada, pois a dose efetiva média que.
cada paciente contribuiu para este ambiente multiplicada pela quantidade de pacientes

por ano que circulam nesta região é superior, ao limite de dose efetiva para indivíduos

de público: Atualmente não há nenhum funcionário que seja integrante do grupo dos

indivíduos de público trabalhando nesta sala, mas caso seja designado, este deverá

portar monitor individual e terá, direito aos adicionais previstos em 'lei para

trabalhadores expostos à radiação ionizante.

Em todos; os outros pontos que Joram distribuídos nos locais onde se

posicionam os grupos críticos observou-se que as medições não foram

. I
significativamente superiores à medição do BG. Com isso, a classificação está

corretamente aplicada e os funcionários corretamente tratados como indivíduos de

público, sem a necessidade de que haja monitoração individüal, tão pouco o

pagamento de qualquer adicional.
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ANEXO I

RELATÓRIO DE DOSIMETRIA

Relatório de Dosimetria
Irra4iadom dó DEMINIIRD

I) Objetivo
Realizar a do~metria d/lS dUM fontes coIimadu instaladas em prédi<l anexo ao
D~o de MonítOfação IndividWll 00 llID: .

a. Coballo-60 modelo F-12S, série 01 e
b Césio-131 - JUhepl1erd and mociates modelo 2&-8, !Iérie 10343,

11) EquipamentOs utili2adml
a. Câmara dé ionização plldrãó $lCC'Undârio. PTW modelo M 32002, 9érie 025. cujo volume

é de lOOOceFatores de calibraç,lo Jl81'i kerma no ar; mClP2.556E+04 GyIC e (,l)Co'"
2.41!1E+04 Orle (calibrado noPrB - 27109/1999)

b. Eletrõmetro Keíthley 6517A, com fonte de altatenlllioínt~ $éri~ 0826962, calibradó
OOlltra os padrões elétricos do 1..NMR1, cujo faror de' calibração para 3 escala
atnomátíca de Coolombll é 1,000 nClu]il.

e Termo par Keitbley tipo K. modelo 6517-TP. conectado aoeletrometro Keilbley.
d. Transdl.rtor de pressão !Wsém(lUnt modelo IAJA IA série 1858.

IV) Resllmo do traballJo realilado .
A sala de irradiação roi elimati211da para pemlitlr li utili.zâção do corVunlo deJnstmmenlO.'>
de mediç:Io descritos de (a) a te) acima O trallSdutor de pré5são foi mantido e lido no
laboí'litórro dó LNMRI, considerando que pouca variação haveria. entre os doislooais;
A câmara PTW fói polarizada com li tensió de -400 Ve Cóneetada 'ao eletrõtnetro 6517A"
deixando--se estabilizar pór 30 minutos.
As medidas foram reaUzadascom oe!etrômetn:l no rnOOo -momátklo "data sto-re", obtend<l-'
se no mínimo 10 leituras de 60 seg!ll1dcs em cada distância fontlHieteetor. Leituras de
tertlJlCflltlJra foram acumuladll.S juntantegte com os valores de carga e a pre5llâo fui
registrada Mtes t: depois de cada período de m<:diçâo, toou as leituras foem eorrigidas
para tenlpcratura e presllào de referência (p=IOl.nS k,Pa e T=293.lS K).
A dislincia d. em metros. foi detortttin-.da entre o centro geométrico do volume senSÍ-vel da
çâmara padrão e.aposição ef~iva da fonte. utili~o-se da r~ filQlda no trilho de um
dos sisternasou trella fixada no irradíador para o ol.rtro. Para tluxiüaro posicio~mento

frente ã foflte de cobalto foi utilizado um rot!lulltO de pc.»icionlldores de alumínio
disponíveis na sala de irradiação.

V) Resultados obtidos
Os valores de taxa de lcerma no ar em lUnçlo da di$lância fotam calculados a parti/' dos
resultados das ~tu.ras cajus1ad()!l para umacuN8 do tipoY"9S,X~. através domélodo dos

,minim(IS <tll!'drados.
Nas Tabelas I e 2est3cl. os resultados obtidos' para as fontes de óIlCo e mes,
respectivamente, para ás .divet1!as diiltâneias e refurenciados lt. data de 26/11101 e 2311111:)1
Os oociIcoonles a e b dô ajuste dos pontos experimerttais eneontram-se 11M mesmas tabelas.
;\$ illbette2a,~ â!lSOciaclas aos valores ~memais foram calculadas de acordo ~om as
recomendações da Segunda Ediçtl) Brasileira: do rso OUM (.Ago.9S), tendo $ido utílizadas
8.'; compOnentes de incertel..a padtllóooCtltas na Tabela:l A inctwtez& eKpandida máxima
Data 1510512002
Doe :OOSOOMTN1OOI PAginaI de J 11."':

LR:.:E:::,V.:...:.:..,:.:;O. .,.:.:...j..:E:::'laOO~.·~r~ad~Q:!..' l)~lQ~r;:..::M~lUI~~oe1=-M~...::O~,~l~.a:=:mo~·:::::s:-,_.l-_.__-:...~~.~~
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de medição desta dosimcuia nlo excede 112.0% para li fonte de U1ç$ e 2,2% para a fonte 
deooCo,

Tabela I; Tua de kerma no ar (KAR) CIl1 função da distincla para 11 fonte Co-OO
modelo 125.

Di:slllncla
d(m)

lal«ll de K..<r (mGy1ll) De$V1o
Expenmeatal Calculada (%)

_AJlIste (10$ IXInt05 " ....x"
Onde Y=~il e X=d

1.315
O,SI5
0,449
0.310

1.871
O.8U
OA.51
(1.310

0,11
(I,tH
(~39

-{l,23

Cóefidenl:es;

"'" 1.s7'74
b= -2'.0588

r'." -0,999994647
Rlll'erêóela: 26111101

AjuSite dos pontos 'I''''II.x''
. Onde Y=K;.fl eX=d

Tmal de K.... (mGylh) óeS\/ió '
Ex~!llentlll Calculada ('l!~_..

Tabela 2 Tax:ade kenna lioar (KAR) emfunçâo dlldistância para a fonteCs-131 modelo
28-8, me 10343.

OlstAncla
(j (rnl

0.50
0.75
1,00
1,50
2.00

164.502
75,449
43.m
I'H44
10.971

166.655
1.s,J63
42.91(j
lM07
li ,IH 1

1,29
~Il

.0,60
-<I,I'}
0,73

CoefICientes:
... 42,9l59
Ir.> -1.9513
r,. -O.1l9998117

Referên(;ll'l: '!31f11Q1

Tabela 3: Cálculo da ili~rteza

Compqilellfedcincertua TillOde
illccrte7.a

.. Vull»' IIMxjIllO~. IW difctl:rtles d.i$lillCla$

... Maiores diferetlÇM<mtrc os v.Uaresdc·~ li lemper1lUml medidas

....'" da distancia mlnlma fOOle deIecIDt

.\

Data: 25/0512002 I
{)O(U)OSIJE Pagina 2. d~ s 1/')

L:-;:;fl:::;ev.;..;.:.::.:::;O J..:;:IH:::J14~bo~md!!:..~0!.J.M~rl;..!..Ma~•••~n~o~el~M2. •.:.:0:!;.;..!Ra~mn!os:J. _ _L. _fY[Jl\;
:...-/
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VI) Comparaçlo de resultados:
A éOOlparllção de resultados com dosimetoll$ anteriores foi re.aliDido para a fome de tótJCo,
cujos resultados se tme<mtram na Tabela 4 é .Figurli I.
Pata a fonte de Ines foi fcltltr umaoomparaçáQ da atual dosimetria oom 11 atividade da fonle
reportada no certificado e uma dOliimetrill do filbricatrté quc consta do manual de oPClfação
do irradiadot. Os resultados $C encontram na Tabela 5.

Tabela 4; ComparaÇão de resultados de direrMtesdositnétrias da fonte de Co.@
Decaimento ron1gldo JI8Ill' 26111101

DATA

21106183
OW05tll4
1MIU!\1
19/011/88
2110ti195
26f11AlI
DATA

19108188
21106/95
26m/lH

Kar(1m)
Ú\GyJMln.}

345,14
329.11
:m,'J
Itw.81
73.15
H r 26

Kar(2m)
[14GylMln.l

42,92
1',34
7.48

Kar(OORR,)'
Ú'GyJMln.J

30,66
32,n
32,29
3IfiO
:J.1.4(!

. 31 1M
Kar(CORR.)

l!+Gy/tv'lln.l

DIF.('lI»

-1.00
4.l\.l
3,32
!.l19
0,45

(l

DlF.(%)

ll.211
..(),'Ii'
Vt{X)

33,0 T.TCI

32,5 T,SO

32,1) 1,(lo

t {
o 31,5 1,.0 '"~ ....... ..•.. li:
li:: 31,0 1,30

30.6 ·7,20

30,0 7,10
lMíZ182 14:11184 HI06J81, 1111O$I!Ml 31101193 211HOI9S2.c.'Il1J118 '_lOl UI01104

Figura t: c.omparaç,oo dos resultados. de taxa de 1<.. a I e 2 metros das últimas dosímetrias.

Daa: 25/0512002
Qoo. :DQSt)i!.MlNlOOl P'igilUl 3 de 5 tI

L;Rrr:;:='..:v.:.:..-={!:- --L.:e:::lab:::~o:::ra:::d:::o:.JPQf="_;· .::.M::an:::,:::oeI::·..::1I.::.'t.,-,O::.:..:,.R.:;:ltm=:::.:o:::.S:-'-....L--------tf{tL
/
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Tabela 5: COl1lP~O de resultados de diferentes dosimetrias da tonte de Cs- IJ '7
DooaimenlO 00Ilt01do para 23f11Kl1

DAT'" Kar(1m) Kar{CORR.) pIF.(%)
[rnGYfl.1l tl1'lGy/tl}

O~f06tO(l J5.JZ 34,14 ·20,n
OJ/06~1 45,29 43,711 1,40
23111101 43.17 17 000
DATA Kar(2m) .) DIF.('Yo)

[~GytMlnl [mGrlhl
o:l/l.l6ltJO 11,56 11.1& I,ltll
2)111101 10.91 lo..'~7 0,00

VII) Comeutários e conclusões:
As coodiç.ões da sala de irradiação e da sala de controle melhoraram muito desde li última
dosimetria· em 1995. f\mulI rr()V\denciadoo meios para controlar li. temperatura e li. umidade
que foram nllllltidas adequadas para a realização das medidas. A variação mivl:ima de
temperatura durante um perlooo de medição foi de 2.2 graus Ce\.síus.
O Il()VO lIist~ de irradiação com fonte de Cs-I:l7 tem rertdimento (taxa de kerma no ar)
muito superior ao antigo de CO·tiO O novo sistema de trilhos também é metoor, mas
pequenos ajustes poderiam ser leitos na mesa de posicionlUllellto, que se apresentou um
pouco instável.
O sistema clt' abertura e fechamento do obturador de ambos os irradiadores é ainda 1I1l\111W,
necessitando at.ençllo do operador, O írradiador antigo é mais compliClloo de se
automatizar. mas o novo irradiador de Cs~131 pode ser melhorado com aquisição de
acessórios 00 mcemo fabricante. que dispões de intertravamento com aporta de IlQCSSO da
sala de irradiação. Adicionalll'le'llt:ll, por segurença, poderia 5iCI' instalado um <lOtt\Urtítador
ou telefone çaso a porta do laboratório se feche com alguém dentro,
O ajuste dos pontos experimentais pelo metodo dos minimoSquadrados f'QlTlecw curvas
para cada fonte cujos ~ntoS $C aproximatn do inverso dó quadrflclo da distAncia
(ir -2,0$&8 para C<H)() e lF -I,S/573 para C~137) Caso a corva lljustaôtl $Cja utilWida, a
incerteza deverÁ ser .recalculadll, Ilcrescenúlndoumll oomponente devíoo !lO ajuste da curva.
Comparando.se os mores da taxa de Kar a le2 metrospanl a fonte de Co-60 com válote:s
obtidOll anterionuente, obtiveram-se J'êIlUltados bastante próximos e dentro 005 limites de
incerteza CákmIadOll, conforme IOOStra li Figura I.. 0$ valores medi<!(\$ t'I$ diStância de Im
apresentam uma tendência 11 diminuir com o tempo. muo mesmo oomportamcnlo do se
observa a 2m, .
Os resultados da atua) dosímelria para a fonte de "lCS concordam com os valores da
dtlsimetria do faln'icllnte. realizada em ô3f06l2000. apesar das ~sivets diferéllÇas entre as
!-'Qndições e instrumentos de mediçllo. O desvio entre ambas na di$tãncia .d(:l melro ti de

Data:2$J0512002

~:~SOOMIN200l Elo moel M. O Ramos I ~PáJliina oi de
5

/,.
~~.~~L~!.~~~~L-"L......-·"------f·.\lY-4-.I'!VV..·,

"

66



Relatório de Dosimetria
h....diadores do DEMJNIIRD

apenas 1,40%, menor que li i1lcerteza fiiportada neste relatórío, 2,1)0/•. O mesmo oÇOl'1"e para
li distância de 2 o1. CUjo. desvio é de US%
O mesmo não !le:(l<lde dizer sobre a taxa· de keoJla no ar ~cuIada por meio da atividade da
fonte, 12 Ci (4440Sq), cujo valo.r coni~dopara a datada alUl\1 dQllimmIia,34,14 müyth.é
20,92% menor que o valor medido na mesroa.distãneia. Nenhuma expliêaçiofoi enooUttada
.Para essa diferença. a menos que. li fonte seja milÍS intensa, maS valor semelhame foi
encootl1lóo na dosimetria dó filbricante OeYe-sc ressaltat que a oonstante de ketm, no ai é
válida apel\ll$ pllra· fonte isotrópica Isto reforça a tese de que a tlOO1 de·kerma J'll) -ar dev~
ser Cúll~ por meio de medições 0001 um instfUllltll!o padrão e nkl derivada de câlculôs
considerando li oonslante de taxa.de ketltla 110 ar tabelada na literatut'll,
Para completar o çomiss,ÍOMmento da fonte de Cs·U1 recomenda-sereàlizar uma
verificaçãc:> das condições de lltlldiaçãc:> 0001 a1gumdOJimetro do DEMIN nu diversas
distâncias de uso.

I

DoC.:OôSPEMlN2\ltl1
REV.. O Ela~Ot'lIdo pOr; Manoel.M. O.'Ramos
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