
 1

OTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM PESQUISA 
E PARA A PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS NO IEN 

Osvaldir P. dos Santos1, José U. Delgado2 and Domingos D’Oliveira Cardoso3 

 
1 Instituto de Engenharia Nuclear (IEN / CNEN - RJ) 

Caixa Postal 68550 
21945-970 Rio de Janeiro, RJ 

osvaldir@ien.gov.br 
 

2 Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD / CNEN - RJ) 
22780-160 Rio de Janeiro, RJ 

delgado@ird.gov.br 
 

3 Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN - RJ) 
21945-970 Rio de Janeiro, RJ  

domin@cnen.gov.br 
 

 
 
 

 
RESUMO 

 
 
O objetivo deste trabalho é atualizar e instituir procedimentos de proteção radiológica e treinar 
pessoas, visando a minimizar as doses oriundas das práticas para produção de radiofármacos no 
IEN/DIRA. Foi desenvolvido um sistema móvel de medições (SMMG-N) juntamente com a divisão 
das áreas, por meio de malhas, para melhor avaliar as taxas de dose gama e nêutrons. Os resultados 
aqui determinados foram comparados com outros obtidos previamente. As monitorações realizadas 
com o sistema móvel definiram uma padronização na forma de realizar os monitoramentos e 
permitiram determinar com maior precisão as incertezas nas medições das taxas de dose, além de 
facilitar o transporte dos monitores de radiação para as áreas. O confirmou a necessidade de 
alterações no sistema de blindagens da câmara-alvo, para atender aos princípios de limitação de 
dose e otimização da radioproteção. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A aquisição do cíclotron CV-28 permitiu ao IEN pesquisar e desenvolver métodos e técnicas para 
produzir e processar radiofármacos. Antes destinado a pesquisas, a partir de 1986 foi iniciada a 
produção em larga escala de 123I para atender a demanda de hospitais e clínicas nos serviços de 
medicina nuclear. Entretanto, os procedimentos de proteção radiológica não sofreram modificações. 
Com as alterações promovidas nas instalações do cíclotron, tornou-se necessário otimizar os 
procedimentos de proteção radiológica aplicados, uma vez que ocorreram alterações significativas 
nos níveis de dose. Foi então desenvolvida uma metodologia para realização de monitorações 
periódicas nesta instalação utilizando um sistema de medição móvel para determinar doses por 
radiação gama e nêutrons (SMMG-N) geradas durante o processo de produção de 123I. Estabeleceu-
se uma nova classificação de áreas, atendendo aos novos limites adotados para as taxas de 
equivalentes de dose, conforme recomendações preconizadas pelas Diretrizes Básicas de Proteção 
Radiológica (CNEN-NN 3.01) [1].  
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2. O ACELERADOR CV-28 
 
 
O cíclotron CV-28 do IEN, mostrado na figura1, possui capacidade para acelerar partículas nas 
faixas de energia e limites de corrente apresentados na Tabela 1 (THOMAS e STEVENSON, 1998) 
[2]. 

 

 
Figura 1. Acelerador CV-28 do IEN 

 

 
Tabela 1. Operações do CV-28 do IEN 

 
Partículas 

Energia 
(MeV) 

Corrente externa 
máxima (µA) 

prótons 2-24 70 
dêuterons 3-14 100 
hélio-3++ 5-38 70 
hélio-4++ 6-28 50 

 
 

Para a produção de radiofármacos estão sendo acelerados somente prótons à energia de 24 MeV e 
corrente média de 20 µA. O feixe externo de partículas carregadas pode ser usado diretamente para 
pesquisas experimentais, análise por ativação, estudos dos efeitos da radiação e produção de 
radioisótopos para medicina. Dependendo do alvo, o CV-28 pode produzir, durante a irradiação, 
radiação gama e nêutrons rápidos em grande quantidade. Seus controles estão dispostos para uma 
operação em seqüência e intertravamentos para prevenir danos e garantir a segurança, considerando 
falhas no sistema redundante (RAS/IEN, 1998). Com o objetivo de produzir um iodo livre de 
impurezas e em condições de suprir a demanda do país e, ainda, substituir o iodo-131 usado em 
radiodiagnósticos. O 123I substitui o 131I, com a vantagem de propiciar ao paciente uma dose 
radiológica  muito menor, bem como uma redução no impacto ambiental. O IEN obteve o apoio da 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), modernizando seus laboratórios para a 
produção em larga escala de 123I ultrapuro, instalando a câmara-alvo cuja matriz é o gás 124Xe. Uma 
linha de transporte é responsável pela condução do feixe de prótons até a câmara-alvo, para a 
produção do 123I ultrapuro (BRAGHIROLLI, 1998) [3], conforme mostrado abaixo: 
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( )  Te    I   Xe   Cs p,2n Xe 123

13h

123

min 2,1

123

min 5,9

123124 →→→
+++ βββ

                                  ( 1 ) 

2.1.  Medidas de Segurança e Proteção Radiológica 
 
Como o cíclotron é uma fonte de radiação nuclear que usa altas tensões elétricas, vários circuitos de 
intertravamentos são supridos no prosseguimento da operação até que os requisitos de segurança, 
pré-determinados, sejam satisfeitos. Estes circuitos devem ser acompanhados de procedimentos de 
proteção radiológica para garantir uma operação segura do acelerador. Essas medidas de segurança 
e de proteção radiológica estavam previstas no Plano de Proteção Radiológica do IEN [4]. A 
alteração introduzida para  operar em escala comercial resultou num aumento relevante das doses 
ocupacionais, exigindo uma revisão imediata no Plano de Proteção Radiológica. Entretanto, a 
cultura de segurança não acompanhou tais mudanças e os possíveis riscos associados às práticas 
foram subestimados.  
 

2.2 Acidente máximo postulado 
Os principais acidentes postulados para as áreas do CV-28 são: incêndio nos cabos de alimentação 
elétrica para o cíclotron e utilidades dentro da caverna principal; rompimento das janelas de 
molibidênio na câmara-alvo; liberação de radionuclídeos das células de processamento dos 
radiofármacos; e desconexão ou rompimento da tubulação onde flui o 123I do alvo, até a estação de 
processamento químico (célula de processamento). 

Uma estimativa da dose causada por nêutrons no caso de todos os intertravamentos falharem e as 
blindagens forem danificadas foi apresentada por Silva [5]. O fluxo neutrônico na câmara-alvo, sem 
blindagem, foi determinado utilizando-se alguns materiais para ativação. A equação e o gráfico para 
determinação dos fluxos de nêutrons são vistos a seguir: 
 

                   fcfjgástotal Ψ+Ψ+Ψ+Ψ=Ψ -∑
=

φ
n

1i
i  ≅  1,447E+08 n/cm2.s                         ( 2 ) 

onde: 

Ψtotal - soma das contribuições geradas; 

Ψgás  - contribuição devido aos nêutrons produzidos na interação com o gás 124Xe; 

Ψj  - contribuição devido aos nêutrons produzidos na interação com as janelas de molibdênio; 

Ψf  - contribuição devido aos nêutrons produzidos nas fendas;  

Ψfc - contribuição devido aos nêutrons produzidos no fundo da câmara; e, 

∑
=

φ
n

1i
i  - total de nêutrons obtido pelo somatório dos valores de fluxo para as faixas de energias 

medidas. 

A energia máxima dos nêutrons foi determinada como sendo de 17 MeV, e o fluxo máximo 
ocorrendo na faixa entre 10 e 500 keV. Então, pôde-se obter as taxas de dose devido a nêutrons, em 
caso de acidente durante a operação do cíclotron com perda total da blindagem da câmara-alvo e 
falha de todos os intertravamentos. Por ser menos significativa do que aquela estimada para 
nêutrons, a taxa de equivalente dose para radiação gama não foi aqui considerada. O valor do fator 
de conversão de fluxos em taxas de dose foi obtido por interpolação para as energias em questão e 
corresponde a uma estimativa da dose acarretada por nêutrons sem qualquer blindagem da câmara-
alvo, conforme mostrado na Eq. 2 [6].  
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Pode ser observado que a dose máxima ocorre na faixa de energia entre 10 keV e 500 keV e 
corresponde à taxa 
de equivalente de dose igual a 134 Sv h-1. 

 
 

Figura 2. Estimativa do fluxo neutrônico na câmara-alvo. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1  Proteção Radiológica Anteriormente Adotada 
Os procedimentos adotados para as práticas, tais como: Monitoração Individual, Monitoração de 
Área, Monitoração de Particulado no Ar Ambiente, Monitoração de iodo no ar nas Áreas Restritas, 
Monitoração de Peças, Ferramentas e Utensílios Contaminados ou Irradiados, Testes dos Monitores 
Fixos nas Áreas do Ciclotron CV-28, Coleta, Amostragem, Liberação e Estocagem de Rejeitos 
Radioativos não contemplam a realidade da instalação, conforme foi constatado em trabalhos 
publicados em 2003, por Da Silva, Santos e Santos, e Gouvêa, necessitando de revisões [4, 7, 8, 9]. 
Adequação dos Procedimentos às Novas Condições de Operação - As alterações propostas baseiam-
se nas condições de operação atual do CV-28, normas e recomendações vigentes, incluindo práticas 
de expedição e transporte de radiofármacos. Dentre as modificações para os trabalhadores 
envolvidos, podem-se destacar:  
-Em Monitoração Individual: realização de exame de corpo inteiro, no mínimo anualmente; o uso 
adequado dos EPI´s para a prática em questão. 
-Em Monitoração de Áreas: o Serviço de Proteção Radiológica deve avaliar previamente as 
condições radiológicas da área e estimar o tempo máximo de permanência com base nos limites 
estabelecidos em norma; utilizar monitores calibrados e testados antes de cada operação, de acordo 
com a natureza das radiações presentes; e registrar os dados do levantamento radiométrico, em fase 
operacional ou em manutenção preventiva, em plantas baixas. 
-Processamento de Radiofármacos: antes de entrar nas áreas, o responsável pelo SPR deve: 
monitorar a área e verificar se os níveis de dose e de contaminação superficial encontram-se abaixo 
de: 10 mSv h-1 para radiação gama e 7,5 µSv h-1 para incorporação ou exposição à radiação beta; 
utilizar monitor para medir a dose integrada do ambiente; monitorar o ar da área de processamento e 
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do ambiente externo por meio do uso de filtros. Após cada prática, deve ser realizada uma 
monitoração de área a qual deve ser registrada em relatório. As áreas sujeitas à contaminação por 
aerodispersóides devem ser monitoradas a cada prática usando filtro de fibra de vidro, com 
anotações da data, hora inicial da aspiração e vazão da bomba. Para o 123I deve-se utilizar filtro de 
carvão ativado. A análise crítica do radionuclídeo em questão deve considerar os seguintes limites 
de CAD e LIA nos valores de: 40% para dose por radiação gama e 30% por radiação beta ou 
incorporação. Se alguns destes limites forem superados, proceder a uma investigação ou 
intervenção.  
-Controle de Acesso: em caso de suspeita ou de contaminação interna o SPR deve providenciar o 
encaminhamento do acidentado ao IRD, informando o radionuclídeo envolvido, para exame de 
corpo inteiro.  
-Tratamento de Rejeitos: aqueles oriundos das áreas de processamento de radiofármacos, antes 
recolhidos a um único vaso de contenção, devem ser depositados em reservatórios de contenção 
diferenciados, conforme sugestão mostrada na Figura 3.1. 
 
 
 

área livre    
área supervisionada    
área controlada    

 

 
 

Figura 3.1. Classificação sugerida para as áreas do ciclotron 
 
 
 
-Descontaminação: utilizar sala específica para descontaminação do pessoal, uma vez detectada 
contaminação por parte do monittor de pés e mãos ou portal. 
-Treinamento em Radioproteção: estabelecer programas de treinamento continuado para os IOE, 
extensíveis aos indivíduos do público (IP) que no desempenho de suas funções exerçam atividades 
em áreas controladas ou supervisionadas da instalação. 
Padronização das Taxas de Dose - Em virtude de as monitorações das áreas do ciclotron serem 
realizadas em pontos escolhidos arbitrariamente, sem nenhum critério definido, procedeu-se aqui a 
adoção de dois métodos  de medição para a realização sistemática das monitorações radiométricas 
na instalação.   
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Identificação dos Pontos de Medição por Meio de Malhas - Para identificação dos pontos a serem 
rotineiramente medidos foi aqui proposta a divisão de cada área a ser monitorada, em quadrantes de 
1 m2, com a finalidade de estabelecer e definir os pontos para fazer as medições de taxas de dose. 
De início realizou-se as marcações durante a operação do ciclotron em todas as áreas internas à 
instalação, independentemente de ter sido consideradas livres supervisionadas ou controladas. Com 
este mapeamento, foram identificados os pontos que registravam as maiores taxas de dose. A Figura 
3.2, apresenta a marcação dos pontos com as malhas em vermelho indicando aqueles a serem 
monitorados periodicamente.  
 

 

 

 

                        Figura 3.2. Identificação de pontos, indicados pelas áreas em vermelho, para 

                                    monitoração sistemática da instalação do cíclotron CV-28 

 

Sistema Móvel de Medição - Para padronizar as medições das taxas de doses e reduzir as incertezas 
associadas, foi desenvolvido um sistema móvel para medições das taxas de doses por radiações 
gama e nêutrons (SMMG-N. Este sistema é composto por um monitor para medição das radiações 
gama (modelo PSN-7013) e outro para nêutrons (SNOOPY), acoplados a um dispositivo móvel. O 
monitor PSN-7013 usa um detector Geiger-Müller LND 7025 como sensor de radiação. Possui uma 
fonte-teste de urânio natural (U3O8) de baixa intensidade. O monitor pode ser utilizado tanto para a 
medição de taxas de contagem, quanto de taxas de exposição. Para medição das taxas de contagem, 
o aparelho possui um seletor para três faixas com fundos de escala em 500; 5000 e 50000 cpm e 
fundos de escala de 0,4; 4,0 e 40 mR/h, para medição de taxas de exposição. O monitor também 
pode ser usado para monitoração em campos com partículas β, mediante a abertura da janela 
existente no detector (probe). O monitor Snoopy, modelo REM-RAD, é um equipamento calibrado 
para fornecer a dose recebida pelo corpo humano em um campo de nêutrons. A leitura de taxa de 
dose é em mrem/h, diretamente proporcional a um fluxo de nêutrons com energia na faixa de 0,024 
eV a 15 MeV. Os detectores de ambos os monitores foram projetados de modo a realizarem leituras 
a um metro do piso e na posição em que foram calibrados.  
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Todos os detectores foram calibrados com fontes puntiformes e para feixes de radiação colimados, 
ao passo que as radiações medidas são provenientes de uma fonte extensa (cíclotron) e que produz 
múltiplos espalhamentos. Esse fato, por si só, conduz a grandes incertezas nessas medições. 
Todavia, um levantamento radiométrico realizado monitorando-se várias vezes o mesmo ponto e 
adotando-se o valor médio dessas medições conduziu a um resultado confiável. Na caracterização 
dos pontos monitorados tomou-se como resultado o valor médio das medições acompanhado de 
suas respectivas incertezas. Foram aqui consideradas, apenas as incertezas do tipo A, com fator de 
abrangência para K=1[9,10]. 

   
 

 
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
A Tabela 4.1 mostra as taxas de dose e incertezas para radiação gama e de nêutrons para um mesmo 
ponto, obtidas sem a utilização do sistema móvel, enquanto que a Tabela 4.2 mostram-nas com a 
utilização do sistema móvel. Estas encontram-se melhor representadas por seus gráficos, figuras 4.1 
e 4.2 respectivamente. 

 

 

TABELA 4.1  - Taxas de dose gama e nêutron para o 

ponto 09, sem o sistema móvel. As incertezas são em %. 
 

 taxa de dose (µSv h-1) 
data gama neutron total 

11/05/03 1,5 2,0 3,5 ± 1,9 
13/05/03 1,0 2,0 3,0 ± 1,7 
18/05/03 2,0 1,5 3,5 ± 1,9 
20/05/03 1,2 2,5 3,7 ± 1,9 
25/05/03 0,8 3,0 3,8 ± 1,9 
01/06/03 2,0 1,6 3,6 ± 1,9 
03/06/03 1,8 3,0 4,8 ± 2,2 
08/06/03 2,0 3,0 5,0 ± 2,2 
10/06/03 2,5 2,5 5,0 ± 2,2 
15/06/03 1,6 2,5 4,1 ± 2,0 
22/06/03 2,0 2,0 4,0 ± 2,0 
24/06/03 2,5 2,0 4,5 ± 2,1 
29/06/03 1,6 2,0 3,6 ± 1,9 
06/07/03 2,0 1,5 3,5 ± 1,9 
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FIG. 4.1 -Taxas de dose gama e nêutron no ponto 09, sem o sistema móvel. 

 

 

TABELA 4.2 - Taxas de dose gama e nêutron para o 

ponto 09, com o sistema móvel. As incertezas são em %. 
 

 Taxa de dose (µSv h-1) 

Data gama neutron total 
11/05/03 1,5 2,0 3,5 ± 1,9 
13/05/03 2,0 2,5 4,5 ± 2,1 
18/05/03 1,8 2,0 3,8 ± 1,9 
20/05/03 1,6 1,5 3,1 ± 1,8 
25/05/03 2,0 2,0 4,0 ± 2,0 
01/06/03 2,0 2,5 4,5 ± 2,1 
03/06/03 2,0 2,0 4,0 ± 2,0 
08/06/03 2,0 3,0 5,0 ± 2,2 
10/06/03 2,0 2,0 4,0 ± 2,0 
15/06/03 1,8 2,0 3,8 ± 1,9 
22/06/03 2,0 2,0 4,0 ± 2,0 
24/06/03 2,5 2,0 4,5 ± 2,1 
29/06/03 1,6 2,5 4,1 ± 2,0 
06/07/03 2,0 2,5 4,5 ± 2,1 

 

 

 

 

 



 9

TAXA DE DOSE TOTAL
(SMMG-N: gama + neutrons, ponto 9)

1,0

2,3

3,6

4,8

6,1

7,4

09
/0

5/
20

03

21
/0

5/
20

03

02
/0

6/
20

03

14
/0

6/
20

03

26
/0

6/
20

03

08
/0

7/
20

03

Data

D
os

e 
to

ta
l (

uS
v/

h)

 

                           FIG. 4.2 -Taxas de dose gama e nêutron no ponto 09, com o sistema móvel. 

 

Pode-se observar pelas tabelas acima que, não houve variação significativa nos valores das taxas de 
dose; porém, quando estas são comparadas aos valores anteriormente obtidos, observa-se uma 
discrepância entre estes valores, indicando a vantagem do uso padronizado do método. Além disto a 
metodologia propiciou uma melhor identificação dos pontos com altas taxas de dose, localizados 
junto ao portão de entrada e saída de materiais para o cíclotron, os quais não eram claramente 
identificados nos levantamentos até então realizados [11]. Constatou-se a necessidade de promover: 
alterações no sistema de blindagem na câmara-alvo, devido às doses na parte externa da instalação, 
cujos valores apresentam-se superiores aos esperados para estas áreas; aquisição de monitores de 
área específicos; revisão dos procedimentos de proteção radiológica. Com a construção proposta de 
um reservatório exclusivo para efluentes gerados, estima-se reduzir o risco de descarte para o meio 
ambiente de impurezas contendo metais pesados como 65Zn (t1/2 = 243,9 d) e 65Cu (estável). 
Os resultados obtidos com o uso combinado do sistema móvel (SMMG-N) e identificação dos 
pontos definidos por meio de malhas possibilitaram uma classificação realista das áreas, melhoria 
na implementação dos procedimentos de proteção radiológica, redução das doses ocupacionais, 
assegurada pela manutenção de um programa de treinamento continuado para os técnicos 
envolvidos nas práticas. 
 A partir da implementação do método a proteção radiológica do IEN dispõe de um sistema de 
referência para monitoração da instalação do CV-28 que padroniza a forma das realizações das 
medições em pontos cuja dosimetria tornou-se conhecida.  
 
 
 

ABSTRACT 
 

This work has arisen from the need of updating radiological protection procedures, creating new 
ones and training qualified personnal to perform radiological protection duties in a nuclear facility. 
The main purpose of the research was to assess and minimize gamma and neutron dose rates 
emitted during the production and handling of radiopharmaceuticals at IEN/DIRA. A mobile 
measurements system (SMMG-N) was developed for on-site measurements. This system has 
proven to be handier than the equipment formerly used for this task. It has also proven to define the 
measurements uncertainties and to allow for the standardization of assessment procedures. Here 
dose rates calculated using the data provided by this system have been compared with results 
obtained otherwise and good agreement was observed between them. This study has confirmed the 
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need to improve the radiation shielding of target-chamber and target vault in order to meet the 
radiological principles of dose rate limitation and optimization. 
 
 

DEFINIÇÕES E SIGLAS 
 
 
CAD -  Concentração no ar Derivada 
LIA  -   Limite de Incorporação Anual 
RAS -   Relatório de Análise de Segurança 
SPR  -   Serviço de Proteção Radiológica 
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