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Sinopse 
 
A manipulação de fontes abertas em Serviços de Medicina Nuclear envolve riscos de exposição externa e 
contaminação interna. O plano de proteção radiológica das Instalações licenciadas pela CNEN deve 
incluir a avaliação de tais riscos e propor um programa de monitoração individual de forma a controlar as 
exposições e garantir a manutenção das condições de segurança radiológica. As recomendações da AIEA 
apresentadas no Safety Guide RS-G-1.2  sugerem  que seja implementado um programa de monitoração 
interna do trabalhador sempre que houver possibilidade da contaminação interna conduzir a valores de 
dose efetiva comprometida anual igual ou superior a 1 mSv. Este trabalho apresenta a simulação da 
aplicação de tais critérios para os radionuclídeos mais utilizados na área de Medicina Nuclear, levando-se 
em consideração as condições usuais de manipulação das fontes e as faixas de atividade autorizadas pela 
CNEN. Conclui-se que a manipulação de iodo 131 para fins terapêuticos é a prática que apresentada 
maior risco de exposição interna dos trabalhadores, requerendo a adoção de um programa de monitoração 
interna por parte dos Serviços de Medicina Nuclear. 
 
Introdução 
 
Entre os nuclídeos mais usados em medicina nuclear atualmente destacam-se 99mTc, 131I, 123I, 201Tl e 
153Sm. As atividades manipuladas anualmente são da ordem de centenas de milicuries em cerca de 300 
Serviços de Medicina Nuclear em operação no Brasil [1]. A avaliação dos riscos ocupacionais deve ser 
realizada na fase de licenciamento da Instalação de forma que haja uma clara justificativa de utilização 
das fontes abertas [2]. Embora a dose efetiva proveniente da exposição externa seja predominante em 
relação à interna nos serviços de medicina nuclear,  os riscos referentes à exposição interna devem ser 
avaliados em cada caso e, se necessário, os trabalhadores envolvidos devem ser monitorados 
periodicamente de forma a demonstrar que as doses individuais são mantidas tão baixas quanto possível. 
A monitoração interna deve ser realizada, também, em situações onde houver suspeita de ocorrência de 
acidentes com possibilidade de incorporação via inalação ou ingestão. Assim, este trabalho tem como 
objetivo simular a aplicação dos critérios propostos pela AIEA [3] discutindo as situações nas quais a 
monitoração individual interna é necessária e aplicável.  
 
Metodologia 
 
O critério de avaliação do risco de incorporação sugerido pela AIEA baseia-se no cálculo dos fatores de 
decisão (dj). Este critério leva em consideração fatores de segurança relacionados à complexidade da 
tarefa, condições de segurança para manipulação de material radioativo, além das características físico-
químicas do nuclídeo. A monitoração individual interna é considerada necessária sempre que o valor de 
dj for igual ou superior a 1 mSv. O valor de dj, em mSv, é calculado através da seguinte equação: 

 
dj = 10 . Aj . e(g)jinh . fhs . fps     (1) 
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Onde Aj é a atividade do radionuclídeo “j”, em Bq, manipulada anualmente na Instalação, e(g)jinh é o 
coeficiente de dose de inalação do radionuclídeo “j”, em mSv.Bq-1, e fhs e fps são fatores relacionados  às 
condições de segurança disponíveis no local de trabalho. 
 
Caso se manipule mais de um radionuclídeo na Instalação ou um determinado radionuclídeo seja utilizado 
em diferentes tipos de manipulação, ou seja, em procedimentos com condições de segurança diferentes, o 
fator de decisão total será dado pelo somatório de cada dj individual. As faixas de atividade anual 
consideradas nos cálculos foram estimadas com base em informações contidas no Banco de Dados de 
Instalações Radiativas da CNEN, que apresenta as atividades de cada radionuclídeo que os Serviços de 
Medicina Nuclear licenciados estão autorizados a manipular semanalmente. 
 
Através desta metodologia é possível, também, calcular a atividade máxima anual (Amáx) a partir da qual 
será necessária a implantação de um programa rotineiro de monitoração da contaminação interna. Este 
cálculo é feito explicitando-se o termo Aj e atribuindo o valor de 1 mSv para dj. Deve-se ressaltar, porém, 
que o cálculo da atividade máxima anual aplica-se somente a locais em que apenas um radionuclídeo é 
manipulado. 

Amáx = 1 / 10 . e(g)jinh . fhs . fps     (2) 
 
Os parâmetros fhs e fps para cálculo de dj e Amáx, adotados nas simulações realizadas neste trabalho foram 
definidos com base nos requisitos de proteção radiológica para Serviços de Medicina Nuclear 
estabelecidos na Norma CNEN 3.05 [4]. As operações envolvendo manipulação de radionuclídeos em 
medicina nuclear podem ser divididas em: eluição, fracionamento de dose, marcação, administração da 
dose e gerência de rejeitos. A etapa de eluição aplica-se apenas ao 99mTc. As demais são comuns aos 
outros radionuclídeos abordados neste trabalho. 
 
Os fatores de manipulação (fhs), aplicáveis à área de medicina nuclear, podem assumir os valores 0,1 e 1 
dependendo do tipo de tarefa realizada, que pode ser considerado como “operação muito simples em fase 
líquida” ou “processo químico normal”. Com relação ao fator de proteção pode-se usar, respectivamente, 
os valores 0,1 ou 1 para manipulação em capela com exaustão ou em bancada aberta. Para efeito de 
simulação adotou-se neste trabalho o cenário em que as fontes abertas são manipuladas em capela com 
exaustão e que as tarefas são classificadas como “operação muito simples em fase líquida”. Assim, os 
fatores de manipulação e de proteção assumem o valor de 0,1. Ressalta-se que, segundo os critérios 
propostos, a manipulação em bancada aberta eleva em uma ordem de grandeza o valor do risco de 
incorporação. 
 
Resultados e discussão 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados das simulações de cálculo dos fatores de decisão (dj) e das atividades 
máximas (Amáx) de cada radionuclídeo a partir das quais considera-se necessário o controle ocupacional 
da contaminação interna, de acordo com os critérios da AIEA.  
 
Tabela 1 - Cálculo de dj e Amax segundo critérios do Safety Guide RS-G-1.2 para radionuclídeos de 
interesse manipulados em medicina nuclear 

dj (mSv) Nuclídeo e(g) inalação 
(Sv/Bq) 

*Aaut 
(MBq) Mínimo Máximo 

Amax 
(MBq) 

Amax 
(mCi) 

131I 1,98 x 10-8 7,80 x 103 a 7,80 x 106 1,54 x 101  1,54 x 104  5,00 x 10-2  13,7 
153Sm 2,96 x 10-10 3,90 x 104 a 1,98 x 106 1,15 x 100  5,86 x 101  3,38 x 104  913 
123I 2,13 x 10-10 1,98 x 104 a 1,98 x 105 4,22 x 10-1  4,22 x 100  4,69 x 104  1269 
201Tl 7,68 x 10-11 7,80 x 103 a 4,63 x 105 5,99 x 10-2  3,56 x 100  1,30 x 105  3519 
99mTc 2,03 x 10-11 4,84 x 105 a 1,98 x 107 9,83 x 10-1  4,02 x 101  4,93 x 105  13314 
*Faixa de atividades anuais autorizadas pela CNEN  
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Observa-se que os valores de dj máximo para todos os radionuclídeos avaliados são superiores a 1 mSv. 
Em todos os casos, os valores de Amáx são inferiores às atividades máximas autorizadas. Nos casos de 131I 
e 153Sm os valores de Amáx são também inferiores às atividades mínimas autorizadas. Nos demais casos, 
isto é, 123I, 201Tl e 99mTc, os valores de Amáx situam-se entre os respectivos limites inferiores e superiores 
de atividades autorizadas pela CNEN. Assim, a aplicação direta dos requisitos da AIEA levaria à 
necessidade de monitoração da contaminação interna em praticamente todos os Serviços de medicina 
Nuclear do Brasil. Por outro lado, estes critérios podem ser utilizados para estimativa comparativa de 
risco radiológico e como instrumento de priorização de práticas a serem controladas com maior rigor em 
relação à contaminação interna dos trabalhadores. Neste caso observa-se que o iodo 131 apresenta o 
menor valor de atividade máxima anual. Desta forma, considerando o cenário proposto, a monitoração 
individual interna para iodo 131 deverá ser incluída nos programas de proteção radiológica das 
Instalações da área de medicina nuclear, especialmente aquelas em que o iodo 131 é utilizado para fins 
terapêuticos em que a atividade administrada a cada paciente internado é de, no mínimo, 1110 MBq (30 
mCi).  
 
Os valores de e(g) relativos a cada radionuclídeo baseiam-se em modelos biocinéticos e dosimétricos 
sugeridos pela International Commission on Radiological Protection (ICRP) e foram gerados pelo 
software AIDE (Activity and Internal Dose Estimate) [5], licenciado pela AIEA para distribuição entre os 
países da América Latina participantes do Projeto ARCAL “Harmonización de los Procedimientos de 
Dosimetría Interna”. Estes valores referem-se a compostos inorgânicos na forma química anterior à 
marcação do fármaco. O cálculo da dose efetiva comprometida devido à incorporação do radiofármaco 
pelo trabalhador requer alterações nos modelos biocinéticos não realizadas neste trabalho. Tais 
modificações seriam necessárias para interpretação de dados de bioanálise in vivo e in vitro para avaliação 
de dose efetiva comprometida no caso da incorporação ter ocorrido nas etapas pós-marcação. Neste caso 
pode-se utilizar outros códigos computacionais disponíveis comercialmente ou editar um novo modelo 
biocinético específico para o radiofármaco em questão utilizando este recurso disponível no próprio 
software AIDE. 
 
Conclusões 
 
A aplicação direta dos critérios propostos no Safety Guide RS-G-1.2 da AIEA na prática de medicina 
nuclear para os radionuclídeos avaliados neste trabalho conduz à necessidade de implantação de 
programas de monitoração interna em um grande número de indivíduos ocupacionalmente expostos. Esta 
conclusão se aplica até mesmo utilizando os parâmetros menos restritivos sugeridos no guia da AIEA. No 
caso do iodo 131, por exemplo, caso se adote tais critérios, será necessário implantar programas de 
monitoração interna em todas as Instalações em que a atividade manipulada anualmente for superior a 
13,7 milicuries. Entretanto, considerando os custos de programas de monitoração interna para atender a 
estes requisitos, sugere-se que sejam conduzidos estudos complementares no sentido de aprimorar a 
metodologia de avaliação do risco de manipulação de fontes abertas. Seria indicado também realizar um 
levantamento sistemático da contaminação interna de indivíduos expostos na área de medicina nuclear 
fornecendo subsídios experimentais para avaliação do real risco associado a esta prática. 
 
Uma abordagem comparativa baseada nos cenários de exposição e condições de segurança considerados 
neste trabalho indica que a manipulação de iodo 131 é a prática que apresenta maior risco de 
contaminação interna dos trabalhadores. Entretanto, devido aos custos associados ao deslocamento dos 
indivíduos ocupacionalmente expostos ou envio de amostras de excreta para análise radiométrica em 
Instituições localizadas nos grandes centros, recomenda-se que os Serviços de Medicina Nuclear utilizem 
os próprios equipamentos de diagnóstico para realizar a monitoração de seus trabalhadores [6]. Deve-se 
ressaltar ainda que o grupo ocupacionalmente exposto com maior risco de incorporação é o de 
profissionais que atuam diretamente nos laboratórios de radiofarmácia dos Serviços de Medicina Nuclear 
[7]. Portanto, este deve ser o grupo avaliado inicialmente para verificar a necessidade de implementar 
critérios de monitoração interna.  
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