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1 Sinopse

O complexo UNIFESP-HSP tem sob a gerência do Núcleo de Proteção Radiológica o registro de
457 dosímetros. Diante do fato que os usuários devem tomar ciência das doses recebidas
mensalmente e da necessidade de manter os registros individuais até a idade de 75 anos e pelo
menos por 30 anos após o término da ocupação do individuo, tornou-se necessário implantar um
banco de dados e um controle informatizado para o gerenciamento das doses acumuladas. Este
controle, entre 1991e 1999, era efetuado por meio de uma base de dados relacional (Cobol 85 –
Sistema Operacional GCOS 7 (ABC BULL TELEMATIC)). Após este período, quando a empresa
responsável pela dosimetria passou a fornecer resultados informatizados, os dados passaram a ser
armazenados em um banco de dados Paradox ®(Borland). Em 2004, foram integradas as bases de
dados e criados uma terceira base desenvolvida em Oracle ®(IBM) e um sistema que permitiu aos
usuários da Intranet institucional consultar seu histórico de doses acumuladas anualmente e o valor
da dose efetiva total acumulada durante a vida profissional.

2 Introdução

Na Universidade Federal de São Paulo e em seu hospital universitário Hospital São Paulo
(complexo UNIFESP-HSP), a exemplo de outras instituições de pesquisa, são desenvolvidos vários
projetos nos quais profissionais utilizam radiosótopos emissores beta e gama de baixa energia. Na
área assistencial, o maior número de indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) são especialistas
da área de diagnóstico por imagem que utilizam os raios X e que manuseiam radioisótopos
emissores gama. Entre estes, destacam-se os profissionais que realizam estudos hemodinâmicos e
que requerem maior atenção da equipe de proteção radiológica por se exporem aos raios X por
tempo prolongado devido às especificidades dos exames que realizam.

3 Revisão da literatura

Em meados da década de 20 foi observado aumento de casos de leucemia em radiologistas
correlacionado com as exposições em atividades profissionais devido a baixas doses de radiação
ionizante. Este fato, entre outros, originou recomendações de segurança em atividades profissionais
e a criação da Comissão Internacional de Proteção Radiológica e do Conselho Nacional de Proteção
Radiológica, em 1928 e 1929, respectivamente.  Apenas em 1934, estas comissões apresentaram os
primeiros limites de dose para “trabalhadores” considerando a segurança e a probabilidade de
ocorrência de efeitos estocásticos devido a exposição às radiações (1). Desde então, estes valores de
limite de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos têm diminuído com base no principio
ALARA e atualmente o valor considerado aceitável é de 20 mSv/ano, na média de 5 anos (1,Erro!
A origem da referência não foi encontrada.).

É reconhecido que profissionais expostos à radiação na área industrial recebem doses maiores do
que aqueles que atuam na área médica. Há registros de acidentes graves devido à exposição a altas
doses de radiação provenientes do manuseio de fontes seladas utilizadas em gamagrafia industrial,
fato este improvável nas aplicações das radiações na área da saúde (). Todavia, os IOE na área
médica são em maior numero do que aqueles na área industrial (4,5,6). Considerando que as
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aplicações das radiações são atualmente indispensáveis na medicina, seja na assistência ou na
pesquisa, faz-se necessário o controle das doses efetivas e a preservação do registro das mesmas
durante o período ativo do indivíduo com o objetivo de minimizar os riscos de efeitos estocásticos.

4 Justificativa

Diante do grande numero de usuários de dosímetros individuais que devem tomar ciência das doses
recebidas mensalmente e da necessidade de manter os registros individuais até a idade de 75 anos e
pelo menos por 30 anos após o término da ocupação do individuo tornou-se necessário implantar
um banco de dados e um controle informatizado para o gerenciamento das doses acumuladas no
decorrer de suas atividades (Erro! A origem da referência não foi encontrada.).

5 Metodologia

O complexo UNIFESP-HSP tem sob a gerência do Núcleo de Proteção Radiológica o registro de
457 dosímetros sendo 96,3% utilizados em monitorações individuais e 3,7% em monitorações
ambientais, distribuídos em diversos setores assistenciais e laboratórios de pesquisa (áreas
controladas).

A monitoração é realizada por empresa contratada e credenciada pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear para efetuar dosimetria ocupacional. Ao iniciar suas atividades com radiação
ionizante o indivíduo é cadastrado como usuário por meio de formulário fornecido pela empresa
onde declara sua função e se utiliza avental plumbífero na rotina de trabalho, identifica o tipo de
radiação a qual se expõe, entre outras informações pessoais. Os dosímetros são trocados
mensalmente e o resultado da monitoração torna-se conhecido transcorridos aproximadamente 2
meses. O gerenciamento se faz por meio das seguintes ações:

Orientação escrita quanto ao uso correto do dosímetros, registros e controles efetuados;
Avaliação da necessidade de inclusão e cancelamento da monitoração;
Distribuição dos dosímetros aos usuários e controle de remessas;
Registro de ocorrências;
Atualização das doses no banco de dados institucional.

Entre 1991 e 1999, os registros das doses efetivas e atualizações eram efetuados por meio da
inserção manual dos resultados da monitoração, de responsabilidade do grupo de proteção
radiológica, em um banco de dados relacional (Cobol 85 – Sistema Operacional  GCOS  7  (ABC
BULL TELEMATIC), gerenciado pelo Departamento de Processamento de Dados (DPD), do
complexo UNIFESP-HSP.  Neste período não era possível a consulta dos dados pelo usuário. A
partir de então a empresa responsável pela monitoração passou a fornecer os dados na forma
impressa e digital utilizando um software desenvolvido em Delphi ® (Borland), nomeado de GPR -
Gerenciador de Proteção Radiológica em um banco de dados em Paradox ®(Borland). A partir dos
bancos de dados Paradox ® e relacional (Cobol 85 – Sistema Operacional GCOS 7 (ABC BULL
TELEMATIC)), o DPD fez a fusão das informações em um terceiro banco de dados desenvolvido
em Oracle ®(IBM) com a finalidade de divulgar a informação de forma integrada e eficaz. O
próprio DPD também desenvolveu uma página em PHP que interage com o banco de dados Oracle
®, cuja finalidade é disponibilizar ao usuário a consulta de seu histórico de doses acumuladas
anualmente e o valor da dose efetiva total acumulada desde o início do controle dosimétrico. Este
tipo de consulta também é disponibilizada aos usuários que já se afastaram das atividades com
radiação. Entretanto o acesso a estas páginas é de acesso restrito a intranet da UNIFESP.

Mensalmente, a empresa responsável pela monitoração envia atualizações para o banco de dados
Paradox e para que estas novas informações sejam também enviadas para o banco de dados Oracle,
o DPD desenvolveu um sistema (software em Delphi®) onde as novas informações inseridas no
Paradox são enviadas via rede para o Oracle. Os usuários que consultam os dados via WEB têm
suas informações atualizadas mensalmente.



6 Resultados

A figura 1 e a tabela 1 apresentam valores máximos de dose efetiva e equivalente registrados na
monitoração individual de IOE e ambiental, respectivamente.

O acesso às doses efetivas mensais e acumuladas anualmente pode ser efetuado via intranet da
UNIFESP no endereço: http://protecaoradiologica.unifesp.br , conforme figura 2. Nesta página  o
usuário, por meio de seus dados pessoais,  pode tomar conhecimento dos resultados da monitoração
que é apresentada na forma de valores mensais ou na forma gráfica. A figura 3 exemplifica estas
condições, tanto para a monitoração de um usuário quanto para a monitoração de uma área
controlada.
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Figura 1: Valores máximos de dose efetiva acumulada registrados na monitoração  de indivíduos
ocupacionalemente expostos que atuaram em áreas controladas do complexo UNIFESP-Hospital

São Paulo, durante o ano de 2004.

http://protecaoradiologica.unifesp.br


Tabela 1: Valores  máximos de dose registrados na monitoração ambiental dos setores do
complexo UNIFESP-Hospital São Paulo, durante o ano de 2004, e fontes de radiação existentes na

área controlada.
Setor Fonte de radiação Dose máxima registrada

em 2004.
Biofísica 125I, 32 P, 33 P, 3H, 14 C, 45Ca 0,2
Banco de sangue 137Cs 0,5
Biologia Celular 32 P, 3H, 14 C 0,2
Bioquímica de Glicolipídeos 125I, 32 P, 3H BG
Imunologia 3H 0,3
Microbiologia 32 P, 33 P, 35S BG
Neurociência 14 C BG
Neurofisiologia endócrina 125I, 3H BG
Endocrinologia Molecular 32 P 0,4
Reumatologia 32 P BG
Biologia Molecular 32 P, 35S, 3H 0,8
Bioquímica de proteínas 125I BG
Farmacologia endócrino 125I, 32 P, 3H, 35S BG
Psicobiologia 125I, 3H BG
Nefrologia 32 P, 3H BG
Medicina Nuclear(*) 131I, 69Ga, 99mTc, 201Tl 5,5
Hemodinâmica Raios-X 14,0

BG: Radiação de fundo. Valor inferior a 0,2 mSv.
(*) sala de espera de pacientes injetados

Figura 2: Página de acesso ao banco de dados de monitoração.



Figura 3: Exemplo da apresentação dos resultados, para a monitoração individual (superior) e de
monitoração ambiental (inferior).

7 Discussão

Existem vários métodos para os quais a exposição à radiação individual pode ser minimizada,
porém nenhum deles substitui a utilização do dosímetro individual no controle das doses
ocupacionais. É difícil estimar os riscos da radiação para IOE na área da saúde porque a maioria das
exposições resulta em doses efetivas muito próximas dos níveis da radiação natural, exceto no caso
de atividades onde há exposição do profissional por tempo prolongado devido a proximidade com o
paciente e com o equipamento radiológico. Nestes casos enquadram-se os procedimentos
intervencionistas guiados por fluoroscopia, nos quais médicos radiologistas, cardiologistas e
neurologistas e demais profissionais envolvidos devem utilizar todos os recursos tecnológicos para
minimizar as doses em benefício próprio e do paciente (1,4,6).

Internacionalmente, o dosímetro termoluminescente TLD100 é utilizado freqüentemente na
monitoração individual por apresentar boa resposta para a detecção da radiação ambiental e para as
utilizadas nas práticas médicas. Apresenta a vantagem de possuir composição equivalente ao tecido
humano e de custo acessível (7).



O fato de estar classificado como um método indireto de leitura das doses, o período de 2 meses
entre o uso e a apresentação do resultado não oferece desvantagens, uma vez que na área da saúde
as doses efetivas mensais são baixas.

8 Conclusão

A digitação das doses efetuadas inicialmente gerava morosidade nas atualizações dos dados de
monitoração e possibilitava a ocorrência de erros. A integração dos bancos de dados permitiu a
automação e acesso personalizado preservando o caráter pessoal das informações uma vez que o
acesso é controlado pelo IP interno da Unifesp e pela digitação de dados pessoais do IOE. Além
disto, o sistema atual minimizou os erros associados ao registro dos resultados da monitoração e
promoveu a agilidade necessária à atualização das informações.
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