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RESUMO 
 
Os radiofármacos produzidos no IEN são expedidos pela equipe da proteção radiológica, à qual cabe a 
preparação do embalado e a emissão de documentação necessária para a circulação nos meios modais 
de transporte. Os documentos são: “Nota Fiscal”, “Declaração do Expedidor de Material Radioativo”, 
“Declaração do Expedidor de Mercadorias Perigosas” - (formulário IATA), “Ficha de Emergência”, 
croqui do embalado. Toda essa documentação é acondicionada em um envelope de emergência. Ao 
Setor de Proteção Radiológica cabe a emissão dessa documentação, exceto a nota fiscal que é emitida 
pelo Setor Comercial (Setcom), um servidor deste setor tem a incumbência de entregá-la no local da 
expedição. A preparação dos embalados e da documentação é realizada numa sala situada no prédio da 
Divisão de Radiofármaco. Os veículos que fazem o transporte ficam estacionados no pátio externo a 
esse prédio onde são monitorados após a colocação dos embalados. O presente estudo visa à avaliação 
de riscos radiológicos potenciais e ocupacionais a pessoas que transitem ou permaneçam na região 
onde circula material radioativo devido à expedição de radiofármacos, com vista à classificação da área 
durante a operação de expedição. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Os radiofármacos produzidos no IEN são expedidos pela equipe da proteção radiológica, à 
qual cabem a preparação do embalado e a emissão de documentação necessária para a 
circulação nos meios modais de transporte. Os documentos são: “Nota Fiscal”, “Declaração 
do Expedidor de Material Radioativo”, “Declaração do Expedidor de Mercadorias Perigosas” 
- (formulário IATA), “Ficha de Emergência”, croqui do embalado. Toda essa documentação é 
acondicionada em um envelope de emergência. Ao Setor de Proteção Radiológica cabe a 
emissão dessa documentação, exceto a nota fiscal que é emitida pelo Setor Comercial 
(Setcom), um servidor deste setor tem a incumbência de entregá-la no local da expedição.  
A preparação dos embalados e da documentação é realizada numa sala situada no prédio da 
Divisão de Radiofármacos (Dira). Os veículos que fazem o transporte ficam estacionados no 
pátio externo a esse prédio onde são monitorados após a colocação dos embalados. 
O presente trabalho tem como objetivo a avaliação de riscos radiológicos potenciais e 
ocupacionais a pessoas que transitem ou permaneçam na região onde circula material 
radioativo, devido à expedição de radiofármacos, com vista à classificação da área durante a 
operação de expedição e, caso necessário, estabelecimento de medidas radiológicas em 
relação a pessoas que transitam no pátio externo do prédio da Divisão de Radiofármacos.  
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Em relação aos riscos ocupacionais, isto é, os que comprometem a saúde de indivíduos 
ocupacionalmente expostos (IOE), podem-se dividir em dois grupos: (a) servidores do IEN 
que fazem a expedição e, (b) motoristas e ajudantes das empresas transportadoras. Esses dois 
grupos são devidamente monitorados mediante o uso de dosímetros pessoais, além disso, os 
servidores do IEN fazem um revezamento semanal para reduzir a exposição, minimizando a 
probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos. 
Quanto aos riscos potenciais a indivíduos de público, duas situações são possíveis: 
1) a irradiação de pessoas em trânsito no pátio externo durante a entrega de embalados 
contendo os radiofármacos e durante o monitoramento dos veículos; e 
2) a ocorrência de um acidente com rompimento do recipiente de vidro contendo o 
radiofármaco. 
Esses dois casos serão avaliados a partir do levantamento radiológico de doses na região 
externa das instalações da Dira onde se desenvolvem as atividades de embarque e despacho 
de radiofármacos. 
 

2. MATERIAS E MÉTODOS 
 
2.1. Avaliação das condições radiológicas na região externa da expedição 
 
A fim de se avaliar o impacto radiológico em pessoas que transitam no pátio externo próximo 
à expedição, foi realizado um levantamento radiológico com monitores de radiação 
Polimaster Mod. 1621M. Os monitores encontram-se calibrados e certificados. 
As fontes de radiação emitem radiação gama provenientes de radiofármacos produzidos na 
Divisão de Radiofármacos, a saber: 
a) iodeto de sódio (NaI) e metaiodobenzilguanidina (MIBG), cujo principal radionuclídeo é o 
iodo-123 com energia gama de 159 keV; 
b) fluordesoxiglicose (FDG), cujo radionuclídeo é o flúor-18, emissor beta+, e radiação gama 
de 511 keV.  
 
Na região externa à sala da expedição, onde ficam estacionados os veículos dos 
transportadores, foram marcados 12 pontos que delimitam uma região de aproximadamente 
1,5 m2 (ver Figura 1) para registro de taxa de dose. A região denominada “bunker”, 
delimitada pela parede externa da sala, é onde ficam os embalados com fontes aguardando o 
despacho. Em regra, os transportadores chegam antes do início da expedição, ficando o 
embalado por pouco tempo nesse local (em geral, no máximo uma hora). As regiões 
marcadas pelos pontos “1”, “2” e “3” são próximas à parede, não sendo locais de trânsito de 
pessoas. Sendo que nos pontos “1” e “2” há um pequeno jardim, impossibilitando a 
permanência de pessoas. As regiões caracterizadas pelos pontos “4”, “5” e “6” situam-se na 
calçada para circulação de pessoas. As regiões delimitadas pelos pontos “7”, “8”, “9”, “10”, 
“11” e “12” são onde ficam estacionados os veículos para carga e monitoramento. 
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2.1.1.  
Figura 1. Região externa durante a atividade de expedição. 

 
Os valores de taxa de dose foram medidos durante duas semanas e estimados os valores 
médios em cada ponto. A dose anual será estimada em cada ponto considerando-se os fatores 
de uso e de permanência. No presente estudo, o tempo médio de expedição é usado para 
avaliar o fator de uso e, para indivíduos de público que passam no local durante a expedição 
considera-se um tempo de um minuto. 
A dose média anual será estimada segundo a equação: 

 ff (2000) E  E PU

.
�   (1) 

onde: 
E - é a dose anual efetiva, 

.
E  - é a estimativa da média de taxa de dose no ponto, 
(2000) - é o número anual de horas-trabalho (em horas), 

Uf  - é o fator de uso (razão entre o tempo total de expedição anual e o número de horas-
trabalho, 

Pf  é o fator de permanência de indivíduo de público durante a expedição (razão do tempo de 
permanência na região durante o ano e o número total de horas-trabalho). 

No presente estudo, o fator de uso é avaliado com as seguintes considerações: 
- a saída do material radioativo tem início, em geral, às 9:15, 
- o final da expedição ocorre às 11:00, 
- há expedição durante cinco dias da semana, durante 48 semanas. 
Portanto, considerando-se o período médio de expedição de 1 h 45 min, o fator de uso pode 
ser estimado como: 
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0,21 
2000

 48 *  5 * 1,75  fU ��  (2) 

 
Considerando-se um tempo médio de permanência de um minuto do indivíduo de 

público na região externa da expedição, por exemplo: pessoa que entrega a nota fiscal 
referente à mercadoria ou pessoa que transita na calçada, o fator de permanência é estimado 
como: 

0,002 
2000

 48 *  5 * 
60
1

  fP ��  

Conseqüentemente, a dose anual pode avaliada a partir da equação 3 abaixo. 
 

.
E 84,0 E �                      (3) 

 
2.2. Descrição sucinta dos embalados 
Na expedição dos radiofármacos são utilizados dois modelos de embalados: Esses dois 
modelos são classificados como tipo “A”, conforme requisitos da norma CNEN-NE-5.01 – 
Transporte de Materiais Radioativos.  
O material radioativo está contido num frasco de vidro (ampola). O frasco é colocado num 
castelo de chumbo, cujas dimensões são calculadas conforme a atividade do material a ser 
expedido. 

O conjunto é então disposto dentro da embalagem externa, balde de polipropileno, que 
tem como função garantir a integridade do conteúdo, conforme os requisitos para embalado 
tipo “A”. Assim, o material radioativo está contido por 4 camadas de contenção. 

 
3. RESULTADOS  

 
3.1. Avaliação das condições radiológicas na área externa de expedição 

As medições realizadas, as médias, e as doses anuais esperadas em cada ponto estão 
mostradas na Tabela 1.  
Tabela 1. Taxas de dose medidas no pátio externo da Dira onde se realiza a expedição. 

flúor-18 iodo-123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22/09/2008 3,5 0,20 0,18 0,48 0,41 0,39 0,35 0,32 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17

0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
23/09/2008 1,5 0,62 0,25 0,28 0,31 0,33 0,32 0,31 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25

0,26 0,25 0,24 0,28 0,29 0,30 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,27
25/09/2008 29,6 3,33 0,90 0,90 1,16 0,98 0,67 0,60 0,56 0,47 0,46 0,45 0,43

0,58 0,58 0,58 0,64 0,67 0,65 1,08 0,80 0,65 0,56 0,52 0,96
26/09/2008 58,7 1,37 0,97 0,93 0,84 0,86 0,81 0,53 0,55 0,58 1,78 0,58 0,59

0,85 0,82 1,23 1,86 1,77 1,05 2,71 2,07 1,65 2,64 2,00 1,38
29/09/2008 46,0 4,1 0,18 0,17 0,17 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,16

0,17 0,16 0,18 0,16 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17
0,23 0,19 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17
0,68 0,24 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16

03/10/2008 33,6 3,30 2,93 1,02 0,78 0,70 0,69 0,58 0,50 0,41 0,37 0,37 0,37
0,65 0,60 0,52 0,66 0,72 0,78 1,04 0,56 0,57 1,19 1,09 1,02

07/10/2008 6,50 4,00 0,50 3,50 3,80 0,40 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,68
0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 2,00 0,30 0,27

08/10/2008 4,20 0,30 0,22 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,20 0,20 0,20
0,60 0,60 0,60 0,52 0,52 0,51 0,45 0,45 0,45 0,48 0,48 0,48

(�Sv h-1) 1,32 0,82 0,61 0,87 0,93 0,74 0,91 0,87 0,89 1,15 1,01 1,05
(�Sv) 1,11 0,69 0,51 0,73 0,78 0,62 0,76 0,73 0,74 0,97 0,85 0,88

TAXA DE DOSE ( �Sv/h)atividade (GBq)

dose anual média
taxa de dose média

DATA
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O ponto de maior dose anual situa-se na região “1”, próxima ao “bunker”, onde ficam 
armazenados embalados aguardando o despacho, embora poucas vezes essa situação ocorra, 
exceto se houver expedição de iodo-123, quando há um período maior de espera. Taxas de 
dose em pontos distantes são devidas à colocação dos embalados nos veículos. 
Normalmente, as atividades dos radiofármacos com iodo-123 são menores do que 2 GBq em 
cada embalado. A radiação gama predominante emitida pelo iodo-123 é de 159 keV. A 
parede, que separa a sala de expedição da região externa é composta por tijolos em camada 
dupla, com reboco e emboço de cimento nos dois lados, com uma espessura de 
aproximadamente 25 cm. Na tabela 2, são mostrados os fatores de atenuação dessa parede 
para os radionuclídeos iodo-123 e flúor-18. O embalado foi colocado no “bunker” com a face 
de maior taxa de dose encostada na parede pelo lado interno. Mediu-se a taxa de dose no lado 
externo e avalia-se um fator de atenuação. Estimam-se atenuações na ordem de 87% e 98%, 
respectivamente para o iodo-123 e flúor-18. 
 

Tabela 2. Fator de atenuação da parede 

Data radionuclídeo Atividade 
(GBq) 

Taxa de dose (�Sv h-1) Fator de atenuação 
(%) 

lado interno lado externo  
14/10/2008 Iodo-123 1,8 19 2,3 88 
15/10/2008 Flúor-18 9,0 830 16 98 
16/10/2008 Iodo -123 2,7 34,5 4,5 87 
17/08/2008 Flúor - 18 11,3 912 19,2 98 

 

3.2. Situação de queda do embalado durante o embarque 

O segundo caso a ser analisado é a ocorrência de um acidente com rompimento do 
frasco de vidro contendor do radiofármaco decorrente da queda do embalado. Existem 4 
barreiras de contenção: o vidro onde está contido o material radioativo, o castelo de chumbo, 
a porta-embalagem plástica e a embalagem externa. 

No caso de quebra do frasco, o material fica contido na blindagem de chumbo, caso 
esta tenha alguma fissura ou vazamento, o material é retido no porta-embalagem plástica, 
composto por polipropileno expandido, material que absorve o líquido, e restritos no interior 
da embalagem externa. 

Para atender aos requisitos da norma CNEN-NE-5.01, o embalado tipo A deve 
suportar quedas livres da ordem de 9 m (nove metros). Caso improvável de acontecer nas 
atuais condições de expedição, nas quais a altura máxima de manipulação do embalado é de 
1,5 m (um metro e meio). Assim, para haver liberação do material radioativo é necessário um 
impacto muito forte ou fogo, casos em que imediatamente são afastadas todas as pessoas, 
exceto aquelas necessárias para mitigar as consequências do acidente. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Primeiro, em relação à ocorrência de um acidente (queda de embalado com rompimento do 
frasco contendor), conclui-se que não haverá liberação de material radioativo para o meio-
ambiente nem exposição de pessoas a contaminação interna (inalação) ou externa, em razão 
dos parâmetros de projeto do embalado. 

Em relação a pessoas, consideram-se duas possibilidades: 
a) a dose recebida por um indivíduo não ocupacionalmente exposto que durante o 

processo de expedição, se aproxime do balcão pelo lado externo para entrega de notas fiscais; 
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b) a dose recebida por um indivíduo de público que transite pela calçada existente em frente 
ao balcão durante o processo de expedição. 
De acordo com a norma CNEN NN 3.01 - Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, no 
item 5.4.2.1, o limite de dose anual para indivíduo do público é 1 mSv,. Nas considerações 
realizadas, a única situação em que esse limite pode ser ultrapassado é a permanência de uma 
pessoa, por pelo menos um minuto, na região caracterizada no ponto 1. Tendo em vista as 
duas possibilidades acima, observa-se: 
a) para entrega de documentos, em geral, a pessoa faz o trajeto “escada – 6 – 3”, regiões que 
apresentam dose anual abaixo de 1 mSv; 
b) o trânsito de pessoas no trajeto “6 – 5 – 4”, é menor do que um minuto, causando uma 
exposição menor do que 1 mSv. 
Pelo exposto, conclui-se que a região em estudo pode ser considerada “área livre”, portanto: 
a) não há necessidade de um monitoramento rotineiro na região externa durante a expedição 
de radiofármacos; e 
b) não é preciso o controle normal de pessoas que transitam pela região em estudo. 
Entretanto, caso haja aumento significativo de atividade expedida, em torno de 15% (quinze 
por cento), sugere-se um novo estudo, a fim de serem mantidas as condições de segurança 
radiológica em relação a indivíduos de publico. 
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