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Abstract. Nos últimos anos, para combater o tráfico de drogas e o terrorismo, 

têm sido introduzidos nos aeroportos os escâneres corporais de raios X. 

Entretanto, embora seja relevante a aplicação desses equipamentos na área de 

segurança nacional, a utilização dos mesmos tem causado muita polemica, em 

especial com relação às doses absorvidas e ao risco de indução ao câncer 

associado a essas exposições. O objetivo deste trabalho é utilizar o código de 

Monte Carlo MCNPX e os fantomas em voxel masculino MAX e feminino 

FAX, para avaliar os valores de doses absorvidas, dose efetiva e risco de 

indução e mortalidade devido ao câncer associados às exposições de indivíduos 

submetidos a escâneres corporais de raios X por transmissão em diversas 

projeções. Os valores de dose efetiva foram calculados conforme recomendado 

pela nova ICRP 103 e os valores de risco de indução e mortalidade devido ao 

câncer foram estimados através do documento BEIR VII.   
 

 

1 Introdução 
 

Os ataques terroristas presenciados nos últimos anos e o contrabando de narcóticos 

têm desencadeado sentimentos de insegurança e instabilidade social no mundo inteiro, 

ameaçando assim a paz mundial, a democracia e a independência de países e povos. 

Sob o pretexto de combater e impedir a ocorrência desses crimes, diversos países tem 

adotado a utilização de escâneres corporais de raios X na triagem de pessoas para 

detecção de armas, drogas e explosivos localizados nas vestimentas ou no interior do 

corpo de indivíduos em aeroportos.  

Existem basicamente dois tipos de sistemas de escaneamento corporal de raios X: os 

sistemas de retroespalhamento e os sistemas de transmissão [1]. Nos sistemas de 

retroespalhamento, os raios X penetram poucos centímetros da superfície do corpo 



humano, permitindo somente a visualização de objetos escondidos nas vestimentas do 

indivíduo. Para uma visualização completa, é necessária a utilização dos sistemas de 

escâner por transmissão. Nesses sistemas, os raios X atravessam o corpo humano, 

similar a radiologia médica, e os fótons que emergem do corpo do indivíduo 

sensibilizam um detector de imagem posicionado diametralmente oposto ao feixe de 

radiação, como ilustra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Escâner corporal de raios X por transmissão 

 

Os sistemas de transmissão utilizam feixes de raios X estreitos em forma de leque 

(narrow fan-shaped beam) e uma matriz linear de detectores digitais para obter a 

imagem, conforme mostrado na Figura 2. Para obter a imagem completa do corpo 

humano, o indivíduo é movido com o auxílio de uma esteira através do feixe de 

radiação. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Feixe de radiação utilizado nos sistemas de escaneamento por transmissão 

 

 

Embora seja relevante a aplicação desses equipamentos no ponto de vista da 

segurança nacional, o uso de tais dispositivos de digitalização envolve uma decisão 

difícil e polêmica por parte das autoridades que precisa ser feita baseada em estudos 

técnicos amplos e rigorosos, especialmente no que se refere ao risco associado à 
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utilização da radiação ionizante como dispositivo de segurança na triagem de seres 

humanos. 

No tocante a investigação dos potenciais riscos associados à utilização dos escâneres 

corporais de raios X, poucos trabalhos têm sido publicados na literatura apresentando 

valores de dose efetiva e equivalente de dose ambiental associado a essas práticas [2, 

3], sendo que em nenhum são fornecidos estimativas de valores das doses absorvidas 

nos órgãos dos indivíduos, e de valores de risco de indução ao câncer e mortalidade 

devido ao câncer. 

Considerando o exposto, a proposta deste trabalho é fornecer uma avaliação dos 

valores de dose absorvida, dose efetiva, e dos riscos de indução ao câncer e 

mortalidade devido ao câncer associados às exposições de indivíduos submetidos a 

escâneres corporais de raios X por transmissão em diversas projeções de 

escaneamento. Para alcançar este objetivo, o código de Monte Carlo MCNPX e os 

fantomas em voxel masculino MAX [4] e feminino FAX [5] serão utilizados. 

Adicionalmente, os valores de dose efetiva serão calculados conforme recomendado 

pela ICRP 103 [6] e os valores de risco de indução ao câncer serão estimados através 

do documento BEIR VII [7]. 

 

 

2 Modelagem do Sistema 
 

O código computacional utilizado neste trabalho foi o código de Monte Carlo 

MCNPX versão 2.5 [8]. Dos códigos de Monte Carlo disponíveis para dosimetria, o 

MCNP foi escolhido por já ser um código amplamente usado e validado na área de 

transporte de radiação envolvendo nêutrons, fótons, elétrons e recentemente prótons 

no campo da proteção radiológica. O código MCNPX também permite ao usuário 

especificar parâmetros tais como tipo de fonte, configuração geométrica e condições 

gerais do sistema desejado, como tamanho, forma, distribuição em energia, 

composição do meio que a radiação irá interagir bem como comandos de registro de 

informações (tally), tornando-o bastante versátil para o usuário.  

 

2.1 Modelagem do Feixe de Radiação 

 

Para modelar o feixe de radiação de um escâner corporal de raios X por transmissão, 

adotou-se os parâmetros fornecidos por Hupe et al. [2], apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Parâmetros considerados na modelagem da fonte de raios X 

 

Tipo de Feixe Estreito com colimação em leque 

Espessura do feixe 2 mm 

Tensão 160 kV 

Filtração 3,9 mm de Al 

H*(10) medido a 2.3 m  4 µSv 

 

Os espectros de raios X utilizados nas simulações computacionais são geralmente 

obtidos através de softwares de geração de espectros. Entretanto, a grande parte 

desses softwares disponíveis na literatura, geram espectros com tensão máxima de 



150 kV. Sendo assim, simulações computacionais com o código MCNPX foram 

usadas para gerar o espectro de raios X de 160 kV. A geometria usada nessas 

simulações é mostrada na Figura 3. Para obter os espectros de raios X, um mono-

energético e mono-direcional feixe de elétrons incidiu perpendicularmente em uma 

superfície de tungstênio. O filtro foi modelado como uma fina placa de alumínio de 

3,9 mm de espessura posicionada a 5 cm do anodo, e a fluência de fótons foi 

detectada utilizando o comando F5 posicionado a 1 metro do ponto de colisão dos 

elétrons. A Figura 4 apresenta a comparação entre o espectro de raios X de 150 kV 

obtido com o MCNPX e o espectro de raios de 150 kV obtido com o software de 

geração de espectros SRS-78 [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Geometria considerada para obtenção do espectro de raios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Comparação entre os espectros de raios X adquiridos com o MCNPX e o software SRS-

78 com tensão de 150 kV, filtração de 3,9 mm de Al e anodo de tungstênio 

 

As Figuras 5 e 6 apresentam o espectro de raios X e o campo de radiação utilizados 

neste trabalho. O espectro de raios X foi obtido utilizando os parâmetros descritos na 

Tabela 1 e o campo de radiação final foi modelado de forma a representar o campo de 

radiação incidente em um indivíduo durante um escaneamento completo. 
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Fig. 5. Espectro de raios X obtido com MCNPX utilizado neste trabalho. Este espectro foi 

adquirido utilizando tensão de 160 kV, filtração de 3,9 mm de Al e anodo de tungstênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Campo de radiação utilizado nas simulações.  

 

 

2.2 Fantoma em Voxel 

 

Para calcular os valores de dose absorvida nos órgãos e tecidos do corpo humano, os 

fantomas em voxel masculino MAX (Male Adult voXel) e feminino FAX (Female 

Adult voXel) foram utilizados. Esses fantomas foram desenvolvidos na Universidade 

Federal de Pernambuco por KRAMER et al [4, 5] respeitando as especificações 

anatômicas dos órgãos e massas dos tecidos do homem e da mulher de referência 

definidos na ICRP 89 [10], onde são especificadas características humanas 

reconhecidas ou importantes para cálculos prospectivos das doses advindas de fontes 

radioativas internas ou externas ao corpo. Os fantomas MAX e FAX são ilustrados na 

Figura 7.  

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

0

1

2

3

4

5

6

C
o
n
ta

g
e

m
 N

o
rm

a
liz

a
d
a

Energia (keV)



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Fantomas de voxel MAX e FAX 

 

2.3 Cálculo da Dose Absorvida 

 

A energia depositada pela radiação nos órgãos e tecidos dos fantomas de voxels foi 

obtida através do comando *F8 do MCNPX. Este comando permite a obtenção da 

energia depositada em um conjunto de voxels que formam um órgão ou tecido dos 

fantomas. A obtenção da dose absorvida foi feita através da divisão da energia 

depositada no órgão ou tecido pelo seu respectivo valor de massa (m), conforme as 

equações abaixo [11, 12]: 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

onde m é a massa do órgão ou tecido que se deseja estimar a dose absorvida. 

 

Os valores de dose absorvida (DT) foram normalizados pelo valor de H*(10), sendo 

calculado assim a dose absorvida normalizada (Dn). Para calcular o equivalente de 

dose ambiente na profundidade de 10 mm, simulou-se uma esfera de 30 cm de 

diâmetro composta de material equivalente ao tecido mole, chamada “Esfera ICRU” 

[13]. Esta esfera foi posicionada conforme mostrado na Figura 8. A distância entre a 

fonte de raios X e a esfera de ICRU foi de 2,3 m, igual a utilizada por Hupe et al. [2]. 

A composição da esfera de ICRU é apresentada na Tabela 2. 
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Fig. 8. Posicionamento da Esfera de ICRU 

 
Tabela 2. Composição do material equivalente ao tecido mole utilizado na simulação da esfera 

de ICRU. 

 

Elemento Percentagem (%) 

Hidrogênio 10,10 

Carbono 11,10 

Nitrogênio 2,60 

Oxigênio 76,20 

 

Para estimar o H*(10) foi posicionado um detector pontual F5 à 10 mm da superfície 

de incidência do feixe de raios X na esfera, conforme mostrado na Figura 9. 

Associado ao comando F5 foram também utilizados fatores de conversão de fluência 

para dose da ICRP-21 [14].  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Posicionamento do detector pontual F5 na esfera de ICRU 

 

2.4 Cálculo da Dose Efetiva 

 

O cálculo da dose efetiva foi realizado seguindo as recomendações da ICRP 103 [6] e 

utilizando os valores de dose absorvida normalizados pelo H*(10). Na ICRP 103 os 

valores de dose absorvida são calculados considerando a anatomia feminina e a 

anatomia masculina, conforme o diagrama ilustrado na Figura 10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 10. Diagrama ilustrativo de cálculo da Dose Efetiva segundo a ICRP 103 [6] 

 

A dose efetiva normalizada pelo equivalente de dose ambiente na profundidade de 10 

mm (En), foi calculada através da equação: 

 

(4) 

 

 

Onde wT é um fator de peso obtido através da ICRP 103 [6] que introduz a 

radiossensibilidade para efeitos estocásticos de órgãos ou tecidos, e 
M

TnH   e 
M

TnH  é a 

dose equivalente normalizada considerando a anatomia masculina e feminina, 

respectivamente, definida como: 

 

                           (5) 

 

A dose efetiva (E) e a dose absorvida no órgão (D) para um valor fixo de H*(10) de 4 

µSv foram obtidas através das Equações 6 e 7.  

 

E(µSv)=En.4                                                       (6) 

D(µSv)=Dn.4                                                       (7) 

 

As doses foram calculadas para quatro projeções geométricas: as projeções póstero-

anterior, ântero-posterior, lateral direita e lateral esquerda, conforme ilustrado na 

Figura 11. E os cálculos foram baseados na geração de um número de histórias grande 

o suficiente para garantir um erro relativo estatístico menor que 0.1 para os resultados 

obtidos com o comando *F8 e menor que 0.05 para os resultados obtidos com o 

comando F5.  
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Fig. 11. Projeções geométricas. Em (a) projeção póstero-anterior, em (b) projeção ântero-

posterior, e em (c) projeção lateral (direita ou esquerda) 

 
2.5 Estimativa de Risco 

 

Os riscos de indução ao câncer e mortalidade devido ao câncer associados às 

exposições de indivíduos submetidos a escâneres corporais de raios X por 

transmissão, foram estimados através da multiplicação dos valores de dose 

equivalente com os coeficientes de risco para homens e mulheres fornecidos pelo 

documento BEIR VII [7]. 

 

3 Resultados 
 

As tabelas 3 e 4 apresentam os valores de dose absorvida obtidas com os fantomas de 

voxels FAX e MAX para diferentes projeções geométricas de irradiação. Esses 

valores foram obtidos considerando um valor fixo de H*(10) de 4 µSv [2].   

 

Tabela 3. Dose absorvida obtida com o fantoma feminino FAX considerando 

equivalente de dose ambiente H*(10) de 4 µSv 
 

Órgãos 

Dose Absorvida (µGy) 

AP PA Lateral (feixe incidindo 

no lado Direito) 

Lateral (feixe incidindo 

no lado Esquerdo) 

Bexiga 2,82 1,24 0,43 0,48 

Cólon 2,69 1,16 1,14 1,07 

Cérebro 0,78 1,10 1,34 1,33 

Mama 2,88 0,57 1,33 1,30 

Fígado 2,11 1,21 1,68 0,33 

Pulmões 1,55 1,79 0,72 0,66 

Esôfago 1,26 1,28 0,36 0,49 

Gônadas 2,38 0,95 0,41 0,47 

Medula Óssea 0,96 1,78 0,57 0,58 

Pele 2,35 2,39 1,48 1,58 

Estômago 2,48 0,88 0,46 1,51 

Tireóide 2,66 0,77 0,82 0,75 

Superfície dos 

Ossos 3,23 3,47 1,82 1,90 

Corpo Inteiro 1,98 2,03 1,12 1,13 

Restante 1,81 2,05 1,10 1,09 

(a) (b) (c) 



Tabela 4. Dose absorvida obtida com o fantoma masculino MAX considerando 

equivalente de dose ambiente H*(10) de 4 µSv 
 

Órgãos 

Dose Absorvida (µGy) 

AP PA Lateral (feixe incidindo 

no lado Direito) 

Lateral (feixe incidindo 

no lado Esquerdo) 

Bexiga 2,39 0,94 0,36 0,49 

Cólon 2,20 1,06 1,01 0,57 

Cérebro 0,69 0,99 1,11 1,07 

Fígado 1,69 0,91 0,92 0,30 

Pulmões 1,40 1,15 0,42 0,50 

Esôfago 1,11 0,89 0,25 0,33 

Gônadas 4,36 1,72 0,63 0,93 

Medula Óssea 1,03 1,45 0,53 0,55 

Pele 2,21 2,24 1,37 1,44 

Estômago 1,81 0,87 0,22 1,25 

Tireóide 1,94 0,63 0,16 0,19 

Superfície dos 

Ossos 3,35 3,30 1,85 1,89 

Corpo Inteiro 2,01 2,06 1,09 1,11 

Restante 1,74 1,96 0,98 0,99 

 

Através das Tabelas 3 e 4 pode-se observar que os valores de dose absorvida nos  

órgãos variam com a projeção geométrica empregada. Comparando as doses obtidas 

para as projeções AP e PA, verifica-se que as doses na bexiga, cólon, mama, fígado, 

gônadas, estômago e tireóide são maiores na projeção AP, enquanto a dose na medula 

óssea é maior na projeção PA. Este comportamento é devido ao posicionamento dos 

órgãos em relação à região de incidência do feixe de radiação. Em projeções AP, a 

bexiga, o cólon, a mama, o fígado, as gônadas e a tireóide estão localizados 

frontalmente, enquanto a medula óssea está localizada predominantemente numa 

posição posterior. Em projeções PA, a situação é oposta. No caso de órgãos 

localizados na parte mediana do corpo, tais como o pulmão e o esôfago a variação nos 

valores de dose em função dessas projeções é menor. 

Em relação às doses absorvidas obtidas para as projeções laterais direita e esquerda 

observa-se que os órgão que apresentam maior variação é o fígado e o estômago. O 

fígado por estar localizado predominantemente na região direita do corpo humano 

apresenta maior valor de dose para projeção geométrica lateral direita, enquanto o 

estômago localizado predominantemente na região esquerda apresenta maiores 

valores de dose na projeção lateral esquerda. 

Quanto às magnitudes das doses observa-se que os maiores valores, em geral, foram 

obtidos para a projeção AP, o que é esperado uma vez que a maioria dos órgãos 

analisados ocupa uma posição anterior no corpo humano. Quanto ao sexo, as 

magnitudes das doses absorvidas não apresentam grande diferenciação, entretanto 

observa-se que, com exceção das gônadas, as doses obtidas considerando a anatomia 

feminina são um pouco maiores. Adicionalmente, através das Tabelas 3 e 4 também 

se constata que os valores de dose absorvida em indivíduos submetidos a escâneres 

corporais por transmissão são baixos, apresentando valores inferiores 5 µGy.  



A tabela 5 apresenta os valores de dose efetiva obtidas para as diferentes projeções 

geométricas de irradiação avaliadas. Esses valores também foram obtidos 

considerando um valor fixo de H*(10) de 4 µSv [2].   

 

Tabela 5. Dose Efetiva calculada segundo a ICRP 103 [6] considerando H*(10) de 4 

µSv 
 

Dose Efetiva (µSv) 

AP PA Lateral (feixe incidindo no 

lado Direito) 

Lateral (feixe incidindo no 

lado Esquerdo) 

1,9 1,2 0,7 0,8 

 

Analisando os valores de dose efetiva verificou-se que há variação dos mesmos em 

função da projeção de irradiação, onde os menores valores são observados para as 

projeções laterais e o maior para a projeção AP. Observou-se também que para os 

parâmetros estudados de tensão aplicada, filtração e etc., o maior valor encontrado de 

dose efetiva foi igual a 1,9 µSv.  

 

As tabelas 6 e 7 apresentam os valores de risco de indução ao câncer considerando a 

anatomia feminina e masculina. Os valores foram obtidos para as diferentes projeções 

geométricas de irradiação avaliadas e considerando um valor fixo de H*(10) de 4 µSv 

[2].   

 

 
Tabela 6. Risco de indução ao câncer ao longo da vida associado a uma exposição anual na 

faixa etária de 18 a 65 anos. Valores obtidos considerando a anatomia feminina 

 

Tipo de 

Câncer 

Risco de Indução ao Câncer* 

AP PA Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Direito) 

Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Esquerdo) 

Bexiga 1,02 0,45 0,15 0,17 

Cólon 0,99 0,43 0,42 0,39 

Mama 2,29 0,45 1,06 1,03 

Fígado 0,09 0,05 0,07 0,01 

Pulmão 1,75 2,03 0,81 0,75 

Leucemia 0,26 0,48 0,15 0,16 

Estomago 0,40 0,14 0,08 0,25 

Tireóide 0,37 0,11 0,11 0,10 

Todos os tipos 8,49 8,72 4,81 4,87 
*Número de casos de câncer em 1.000.000 de pessoas expostas uma vez ao ano ao escâner 

corporal ao longo da vida.  

 
 
 
 
 
 



Tabela 7. Risco de indução ao câncer ao longo da vida associado a uma exposição anual na 

faixa etária de 18 a 65 anos. Valores obtidos considerando a anatomia masculina 

 

Tipo de 

Câncer 

Risco de Indução ao Câncer* 

AP PA Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Direito) 

Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Esquerdo) 

Bexiga 0,85 0,34 0,13 0,18 

Cólon 1,21 0,58 0,56 0,32 

Fígado 0,13 0,11 0,04 0,05 

Pulmão 0,65 0,52 0,15 0,19 

Leucemia 0,80 0,81 0,49 0,52 

Estomago 0,24 0,08 0,02 0,02 

Tireóide 0,09 0,09 0,05 0,05 

Todos os tipos 5,32 6,00 3,00 3,04 
*Número de casos de câncer em 1.000.000 de pessoas expostas uma vez ao ano ao escâner 

corporal ao longo da vida.  

 

Observando-se as Tabelas 6 e 7 verifica-se que os valores de risco de indução ao 

câncer são baixos tanto considerando a anatomia masculina quanto feminina. Os 

maiores valores encontrados foram para o risco de incidência de todos os tipos de 

câncer, onde os mesmos foram maiores para a anatomia feminina. Entretanto, embora 

os riscos de incidência de câncer apresentados neste trabalho sejam pequenos, os 

mesmos se tornam significativos para grupos de indivíduos submetidos com 

freqüência a esses escâneres corporais. Vale também ressaltar que outro fator 

relevante a ser considerado é que milhões de pessoas podem ser submetidas a esses 

escâneres no mundo inteiro. Comportamento semelhante é observado nas Tabelas 8 e 

9 para os valores de risco de mortalidade devido ao câncer.  

 

 
Tabela 8. Risco de mortalidade devido ao câncer ao longo da vida associado a uma exposição 

anual na faixa etária de 18 a 65 anos. Valores obtidos considerando a anatomia feminina 

 

Tipo de 

Câncer 

Risco de Indução ao Câncer* 

AP PA Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Direito) 

Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Esquerdo) 

Bexiga 0,30 0,13 0,05 0,05 

Cólon 0,47 0,20 0,20 0,19 

Mama 0,56 0,11 0,26 0,25 

Fígado 0,08 0,05 0,07 0,01 

Pulmão 1,55 1,80 0,72 0,66 

Leucemia 0,21 0,39 0,13 0,13 

Estomago 0,23 0,08 0,04 0,14 

Todos os tipos 4,72 4,85 2,68 2,71 
*Número de casos de câncer em 1.000.000 de pessoas expostas uma vez ao ano ao escâner 

corporal ao longo da vida. 

 



Tabela 8, Risco de indução ao câncer ao longo da vida associado a uma exposição anual na 

faixa etária de 18 a 65 anos, Valores obtidos considerando a anatomia masculina 

 

Tipo de 

Câncer 

Risco de Indução ao Câncer* 

AP PA Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Direito) 

Lateral (feixe 

incidindo no lado 

Esquerdo) 

Bexiga 0,19 0,08 0,03 0,04 

Cólon 0,60 0,29 0,28 0,16 

Fígado 0,10 0,08 0,03 0,04 

Pulmão 0,55 0,44 0,12 0,16 

Leucemia 0,64 0,65 0,40 0,42 

Estomago 0,13 0,04 0,011 0,01 

Todos os tipos 2,96 3,34 1,67 1,69 
*Número de casos de câncer em 1.000.000 de pessoas expostas uma vez ao ano ao escâner 

corporal ao longo da vida. 

 

4 Conclusão 
 

Através dos resultados encontrados neste trabalho pode-se verificar que os valores de 

dose absorvida e dose efetiva recebidos por indivíduos submetidos a escâneres 

corporais por transmissão são significativamente inferiores aos limites de dose anual 

para indivíduos de público de 1 mSv [15]. Entretanto, tomando como referencia o 

limite de dose efetiva de controle administrativo para indivíduos de público de 0,25 

mSv por ano  (para exposições oriundas de uma única prática), recomendado pela 

NCRP [16], observa-se que com aproximadamente 130 escaneamentos é possível 

alcançar este limite de dose anual recomendado pela NCRP.  

Adicionalmente, além dos valores de dose, foram também analisados no presente 

trabalho os riscos de indução e de mortalidade devido ao câncer associados aos 

escâneres de raios X por transmissão. Embora os valores de risco apresentados 

tenham sido baixos, os mesmos não podem ser considerados nulos e tendem a se 

tornar significativos em função da freqüência de escaneamento. 

Considerando isto, pode-se concluir que embora o escaneamento por transmissão 

possa ser justificado, do ponto de vista da segurança nacional, o mesmo não deve ser 

utilizado de forma indiscriminada. Portanto, sugere-se que a sua utilização deve ser de 

exclusividade das autoridades governamentais, por tratar-se de política de governo. 

É importante também ressaltar que é essencial que os governantes reflitam na 

justificação da utilização dos escâneres de raios X por transmissão mediante a 

realidade social e política do país e a utilização de outras tecnologias de segurança. 

Caso seja considerado justificado o emprego de tais equipamentos, é imperativo que 

esta prática seja realizada sob um estrito controle regulatório, de maneira a garantir 

que esses equipamentos estejam funcionando de forma adequada, submetendo os 

indivíduos a baixos valores de exposição à radiação.    
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