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RESUMO 

 
Esta pesquisa foi desenvolvida no Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas do IPEN 

que realiza a produção de radiofármacos com os isótopos do o 
131

I, o 
123

I, o 
67

Ga, o 
201

Tl, o 
18

F e o 
99

Mo para 

uso em medicina nuclear. Os radioisótopos são produzidos em escala industrial e a instalação foi projetada 

para atender aos padrões de segurança radiológica e às exigências do controle de qualidade. Para garantir a 

produção, há profissionais qualificados que realizam as tarefas de manutenção dos equipamentos e 

instrumentos, instalados nas celas de processamento de radiofármacos, sem os quais não é possível conduzir 

o trabalho com segurança e qualidade. Neste estudo foi feito uma pesquisa denominada Pesquisa de 

Variáveis, baseada nas operações de manutenções e intervenções em áreas restritas do Centro de 

Radiofarmácia e no levantamento da distribuição de doses nessas tarefas, realizado no período de 2005 a 

2011. Esta pesquisa tem por objetivo identificar e determinar as principais variáveis que tem impacto com a 

dose do trabalhador. Os resultados obtidos são apresentados para a variável Indivíduo Ocupacionalmente 

Exposto, variável Operação, variável Área/Cela, variável Característica de Tarefa e variável Duração da 

Operação, em função da variável Dose. Pretende-se desta forma contribuir com melhorias nas operações em 

áreas restritas que possam resultar em doses individuais mais baixas sem causar alterações significativas na 

rotina de trabalho. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Radiofarmácia – CR do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

desenvolve e processa radioafármacos para medicina nuclear a mais de vinte anos. Os 

radiofármacos são radioisótopos em condições de serem aplicados em seres humanos, 

classificados como fontes não seladas de radiação. A produção é executada nas celas de 

produção que são estruturas blindadas, estanques e dotadas de um sistema de exaustão. Para 

garantir a produção dos radiofármacos atendendo às exigências da Garantia da Qualidade, o 

CR dispõe de um grupo de operadores qualificados que realizam manutenções nas celas 
[1]

. 

 

1.1 Operações em Áreas Restritas 

 

O objeto de estudo desta pesquisa foram efetuadas nas áreas restritas do CR, onde se situam 

as celas de produção. As áreas restritas são classificadas como área supervisionada e área 

controlada. A área supervisionada é composta dos laboratórios de produção enquanto que as 

alas-quentes e o subsolo de rejeitos radioativos são classificados como áreas controladas. 
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Cada cela de produção tem uma das faces voltada para o laboratório de produção, a ala-

quente e o subsolo de rejeitos radioativos. As principais celas de produção de são as de 
99

Mo,
 

131
I, 

123
I, 

67
Ga, 

201
Tl, 

18
F, 

177
Lu e 

153
Sm

[1]
.  

As operações executadas nestas celas foram subdivididas em manutenção e intervenção, 

Fig. 1. As atividades realizadas durante as operações são o conserto, a substituição e a 

montagem de sistemas e mecanismos específicos no interior das celas. As manutenções 

possuem procedimentos pré-estabelecidos e são subdividas em operações preventivas e 

corretivas. As intervenções são operações de urgência e os procedimentos são determinados 

de acordo com a situação 
[1]

.  

 

 
Figura. 1  Manutenção na Cela de 

131
I (Iodo).  

 

Para aplicar os procedimentos de segurança radiológica, o Centro de Radiofarmácia mantém 

na sua estrutura organizacional a gerência de radioproteção que tem a responsabilidade de 

garantir que as atividades sejam executadas de acordo com as normas vigentes específicas, 

assegurando que as doses sejam mantidas em condições tão baixas quanto razoavelmente 

exequíveis ou ALARA “As Low As Reasonably Achievable”, considerando os fatores 

econômicos e sociais. A gerência de radioproteção estabeleceu uma equipe de radioproteção 

(ERP) para supervisionar as tarefas como a produção de radiofármacos, o gerenciamento de 

rejeitos radioativos e as operações em áreas restritas 
[2,3]

. 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as doses ocupacionais individuais e as doses oriundas das 

operações de manutenções e intervenções realizadas no Centro de Radiofarmácia do IPEN 

através da metodologia de pesquisa de variáveis, no período de 2005 a 2011. As principais 

variáveis estão relacionadas ao tipo de operação, às celas, às tarefas envolvidas, ao tempo de 

duração da operação e aos indivíduos ocupacionalmente expostos. Neste aspecto, pretende-se 

identificar as principais variáveis da pesquisa que tem impacto direto na dose efetiva e 

relacioná-las entre si para sugerir melhorias. 

 

 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

2.1. Materiais e Equipamentos 

 

As atividades que envolveram esta pesquisa foram realizadas nas áreas controladas e 

supervisionadas do CR, onde foram utilizados detectores para medida da radiação externa, 

que incluem equipamentos portáteis e fixos. Além disso, foram utilizados os dados da 

monitoração individual externa com dosímetro termoluminescente, dosímetro de leitura direta 

tipo proporcional, detectores de taxa de exposição com sonda de longo alcance, detectores de 
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contaminação com sonda Geiger Muller tipo panqueca. Durante as operações nas alas-

quentes e subsolo de rejeito radioativo foram utilizados os equipamentos de proteção 

individual – EPIs, como macacões, toucas, botas e luvas para evitar a contaminação de pele. 

Além disso, exige-se também o uso de máscaras com filtros e óculos de proteção nas 

manutenções internas às celas para evitar incorporação de material radioativo 
[1,4]

.  

2.2. Pesquisa de Variáveis 

A coleta de dados foi realizada primeiramente, por meio do acompanhamento e observação 

da rotina de trabalho em operações de manutenções e intervenções. Assim, as informações 

relevantes como a característica de cada operação foram registradas de forma detalhada.  

Posteriormente, foi efetuado um levantamento dos registros das operações de manutenção e 

intervenção que se encontram arquivadas em um sistema informatizado do CR. Além disso, 

as doses por tarefa foram coletadas de arquivos do Serviço de Proteção Radiológica, para 

cada operação registrada, que estavam anotadas em fichas de papel (impressa e manuscrito). 

A partir desse levantamento, também foram coletadas informações como o tempo gasto em 

cada operação, o local onde foi executada e a data em que foi executada. As informações 

sobre a participação de cada trabalhador e da sua respectiva empresa também foram 

coletadas. Após reunir todas as informações para o período de 2005 a 2011, foi elaborada 

uma planilha de dados e posteriormente estes foram organizados e classificados por meio da 

Pesquisa de Variáveis.  

O propósito da Pesquisa de Variáveis é levantar dados primários para oferecer informações 

relevantes ao objetivo da pesquisa e com isso, fornecer dados secundários para criar 

instrumentais estatísticos e humanos possibilitando a análise dos resultados. Esta pesquisa 

determinou e classificou as seguintes variáveis: Indivíduo Ocupacionalmente Exposto, 

Operação, Área/Cela, Característica da Tarefa e Duração da Operação, em função da variável 

Dose. No presente estudo a pesquisa de variáveis pode auxiliar na identificação das variáveis 

que contribuem no aumento da dose do trabalhador nas operações de manutenção e 

intervenção, de forma direta e indireta, de acordo com as particularidades de cada operação
 

[5]
.  

 O IOE - Indivíduo Ocupacionalmente Exposto é o trabalhador que realiza as operações nas 

celas, na ala-quente e no subsolo dos rejeitos radioativos no CR. Aqui o fator humano da 

pesquisa é uma das principais variáveis a ser estudada e avaliada, pois além de ser o objeto de 

estudo, estão associadas a ela outras variáveis importantes. A Fig. 3 apresenta a classificação 

dos grupos de operadores e as respectivas empresas que realizam operações no CR. São os 

Funcionários do CR, FCR; o Serviço de Apoio Interno ao IPEN, SAI e o Serviço de Apoio 

Externo ao IPEN, SAE que são os trabalhadores das empresas terceirizadas. 

 

 
Figura 3. Organograma das empresas que prestam serviços 

de manutenções e intervenções no CR do IPEN que são, a 

FCR – Funcionários do CR, a SAI – Serviço de Apoio 

Interno ao IPEN e a SAE – Serviço de Apoio Externo ao 

IPEN. 
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A variável Operação - OP representa a quantidade de operações realizadas por IOE e 

empresas. As operações foram classificadas de acordo com seu objetivo operacional. 

Portanto, foram determinadas as operações preventivas – PREV que tem objetivo de prevenir 

possíveis defeitos dos mecanismos, as corretivas - CORR que tem o objetivo de consertar um 

defeito já ocorrido e as interventoras – INTV que tem o objetivo de consertar defeitos já 

ocorridos, contudo, de forma que seja feito o mais rápido possível, Fig. 4. 

 
Figura 4. Organograma da classificação de operações com 

subdivisões, de acordo com sua característica, Preventiva – 

PREV, Corretiva – CORR e Interventora – INTV. 

 

A variável Área/Cela representa os locais onde são feitas as operações. Os locais são sempre 

os mesmos, porém como já foi citado antes, o CR produz diferentes radioisótopos e que 

possuem diferentes energias e tempo de meio-vida. Além dos locais onde são feitas as 

operações (Fig. 5) outro fator que pode ser considerado é o tipo de tarefa executada. Nessa 

pesquisa, as tarefas foram classificadas de acordo com suas principais característica, ou seja: 

tarefas com cela aberta – CA, com cela fechada – CF; nas áreas ala-quente – AQ e no subsolo 

de rejeito – SR; nos sistema de exaustão da ala-quente – EAQ e no sistema de exaustão do 

subsolo de rejeito – ESR; e finalmente as tarefas que envolvem a manipulação de rejeitos 

radioativos denominado gerenciamento de rejeitos radioativos – GRR.  

 

Figura 5. Organograma da classificação dos tipos de tarefas 

executados durante as operações em áreas restritas. 

 

A variável Duração da OP representa o tempo gasto pelo IOE na realização das tarefas, nas 

operações em áreas restritas do CR. A dose recebida é diretamente proporcional ao tempo de 

exposição, e este pode ser um fator que contribua para o aumento da dose do IOE.  

A variável Dose representa os valores de doses individuais dos IOE´s, dose por operação e o 

valor total de cada ano estudado. A análise foi baseada nos valores de limitação de dose 

estabelecidos em normas e recomendações. Todas as outras variáveis citadas anteriormente 
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foram relacionadas em função da variável dose, portanto, por meio desta pode-se observar 

quais as variáveis que contribuem para o aumento da dose, e com os resultados sugerir 

melhorias. 

3. RESULTADOS 

 

A seguir apresentam-se, os dados tabulados para os anos de 2005 a 2011 especificando os 

resultados de dados relacionados aos trabalhadores e a dose recebida em operações. A Fig. 6 

apresenta os resultados para variável IOE em função da variável dose (mSv) por ano. Os anos 

de 2005 e 2006 somados foram os anos que apresentaram a maior dose e o menor número de 

IOE. Por outro lado no período de 2008 a 2011, ocorreu o inverso, somados possuem a menor 

dose e o maior número de IOEs. Em 2006 a empresa SAI apresentou a maior dose recebida 

do período estudado, devido a isso, em 2007 a instalação passou por reformas importantes 

executadas na cela de 
67

Ga e 
201

Tl com o principal objetivo de diminuir a dose do trabalhador 

e a frequência de manutenções nestas celas. A empresa SAE apresentou o maior número de 

IOEs que participaram de operações no ano de 2009, isso ocorreu devido ao fato de que o CR 

contratou uma empresa terceirizada para atuar em período integral na instalação.  

 

 
Figura 6. Distribuição de dose (mSv) e número de IOE por 

empresa no período de 2005 a 2011. Empresas: FCR – 

Funcionários do CR; SAI – Serviço de apoio interno; SAE – 

Serviço de apoio externo. 

 

A seguir, são apresentados os dados tabulados para os anos de 2005 a 2011 especificando os 

resultados relacionados às operações e as dose recebidas. A Fig. 7 representa a variável 

Operação – OP, comparando o número de operações e a dose recebida pelo trabalhador 

nestas operações. Assim, é possível observar se a quantidade de operações é diretamente 

proporcional ao aumento ou diminuição da dose. O ano de 2006 é o único do período que 

apresentou uma relação diretamente proporcional entre número de operações e dose recebida, 

mais especificamente para empresa SAI que realizou setenta e uma operações e recebeu uma 

dose relativamente alta. Os outros anos do período apresentaram que a relação número de 

operação e dose não é diretamente proporcional, pois é possível observar que mesmo 

apresentando uma frequência grande de participações as empresas receberam doses 

relativamente pequenas. 
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Figura 7. Distribuição da dose em operações por número de 

operações por empresa no período de 2005 a 2011. 

Empresas: FCR – Funcionários do CR; SAI – Serviço de 

apoio interno; SAE – Serviço de apoio externo.  

 

A Fig. 8 representa a variável operação- OP apresentando os dados de uma forma mais 

detalhada. As operações de manutenção e intervenção estão classificadas por característica 

operacional, como, preventivas, corretivas e interventoras. Observando a Fig. 8 e comparando 

com os dados de dose recebida da Fig. 7 é possível perceber que as empresas FCR e SAI que 

efetuaram o maior número de operações corretivas e interventoras receberam as maiores 

doses e por outro lado à empresa SAE que efetuou o maior número de operações preventivas 

recebeu doses menores em todo o período estudado.  

 

 
Figura. 8 Número de operações por empresa classificadas 

por característica no período de 2005 a 2011. Característica 

de operação (OP): PREV – Preventiva, CORR- corretivas e 

INTV- interventoras. Empresas: FCR – Funcionários do CR; 

SAI – Serviço de apoio interno; SAE – Serviço de apoio 

externo. 
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A seguir, são apresentados os dados tabulados para os anos de 2005 a 2011 especificando os 

resultados de dados relacionados às manutenções e intervenções que foram classificadas de 

acordo com os locais onde foram realizadas, as áreas restritas e as celas de produção. A Fig. 9 

representa a variável Área/Cela e apresenta a distribuição dos valores de dose em operações, 

nos locais estudados. As áreas e celas onde foi realizada a maioria das operações corretivas e 

interventoras apresentaram os maiores valores de doses recebidas que são a área do subsolo 

de rejeitos radioativos – SR e as celas de 
67

Ga, 
131

I e 
99

Mo.  Por outro lado, os locais onde foi 

realizado um maior número de operações preventivas que são a área das alas-quentes, celas 

de 
18

F, 
153

Sm, 
201

Tl e 
123

I apresentaram as menores doses recebidas pelos IOEs em operações. 

Este resultado também está associado à frequência de produção e ao tempo de meia-vida 

física dos radioisótopos produzidos, desta forma comparando a cela de produção do 
99

Mo que 

tem meia vida física de 66,7 horas e é produzido semanalmente em três dias da semana com a 

cela de 
18

F que tem meia vida física de 2 horas e é processado uma vez na  semana sabe-se 

que a cela de 
99

Mo apresenta um nível de contaminação mais elevado, portanto as doses 

recebidas em operações nesta cela é maior. 

 

Figura 9. Dose do IOE por operação distribuída por áreas 

restritas e celas de produção de radiofármacos, distribuídas 

por anos, no período de 2005 a 2011. Áreas restritas - AQ – 

Alas-quentes, SR – Subsolo de rejeitos radioativos. Celas de 

produção – Flúor-18, Samário-153, Tálio-203, Gálio 67, 

Iodo-131, Iodo-123, Molibdênio-99 e Lutécio-177. 

 

A seguir, são apresentados os dados tabulados e organizados de acordo com o tipo de tarefas 

que são realizadas durante as operações de manutenção e intervenção. A Tabela 1 representa 

a variável Tipo de tarefa e apresenta o número de operações classificadas por tarefa para 

empresa FCR, SAI e SAE, então pode-se observar que as atividades mais efetuadas pelos três 

grupos foram às relacionadas aos rejeitos radioativos, seguida por tarefas com cela aberta. 

Isso ocorreu porque a maioria das intervenções foi executada no subsolo de rejeito 

envolvendo atividades do gerenciamento dos rejeitos sólidos e a maior parte das manutenções 

foi realizada em peças e mecanismos nas celas de produção.  Além disso, as tarefas em GRR 

e CA envolvem uma taxa de dose maior comparado às outras tarefas, pois envolvem 

manipulação dos rejeitos radioativos que fontes de radiação e são efetuadas no interior das 

celas, respectivamente. 
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Comparando os dados apresentados para empresa FCR com os apresentados para a SAE é 

possível observar que apesar do grupo da SAE ter participado de mais operações em CF, na 

EAQ, na ESR e no GRR, a dose recebida foi bem menor em comparação ao grupo da FCR. 

Este resultado se deve ao fato de que ainda que a empresa FCR realizasse o mesmo tipo de 

tarefa que a SAE, a característica da operação também influenciou a dose do trabalhador, 

sendo assim, pode-se afirmar que o tipo de tarefa associado a taxa de dose no local e a 

característica da operação tem impacto direto na dose do trabalhador.  

 

Tabela 1. Número de operações classificadas por tipo de tarefa, realizadas pelas 

empresas FCR , SAI e SAE no período de 2005 a 2011. 

 
EMPRESA TIPO DE TAREFA TOTAL  

Nº OP CA CF EAQ ESR GRR 

FCR 197 28 11 11 50 297 

Total Dose 

(mSv) 

26,14 0,18 1,8 0,01 1,89 30,02 

SAI 240 44 14 27 325 650 

Total Dose 

(mSv) 

46,7 0,42 0,51 0,64 3,1 51,37 

SAE 181 50 12 21 264 558 

Total Dose 

(mSv) 

8,05 0,16 0,28 0,12 2,12 10,73 

Tarefas realizadas em operações são as seguintes: cela aberta – CA, com cela fechada – CF; nas áreas ala-quente 

– AQ e no subsolo de rejeito – SR; nos sistema de exaustão da ala-quente – EAQ e no sistema de exaustão do 

subsolo de rejeito – ESR; tarefas que envolvem o gerenciamento de rejeitos radioativos – GRR. 

 

A seguir, os dados tabulados para os anos de 2005 a 2011 especificando os resultados 

relacionados ao tempo de duração das operações. Os dados foram organizados por empresas, 

os FCR – Funcionários do CR, o SAI – Serviço de Apoio Interno e o SAE- Serviço de Apoio 

Externo. A Fig. 10 mostra a distribuição da dose individual em função do tempo de duração 

da operação para diferentes empresas. A empresa FCR apresenta operações com os maiores 

valores de dose e menores períodos de tempo comparado aos outros grupos, sendo a maioria 

com até três horas. A SAE mostrou o inverso, têm os menores valores de dose e os maiores 

períodos de tempo, com operações de ate nove horas de duração, sendo assim pode-se afirmar 

que o princípio da dose recebida diretamente proporcional ao tempo de exposição do 

indivíduo não se aplica aos resultados apresentados para variável duração de operação.  

 

O tempo das operações em áreas restritas do CR está relacionado às características das 

operações, sendo que a maioria das manutenções preventivas dura mais tempo que as 

corretivas e interventoras, pois são efetuadas em locais onde a taxa de dose estão mais baixas. 

Além disso, a duração da operação depende da complexidade das tarefas realizadas durante 

as manutenções e intervenções, do número de IOEs envolvidos e da experiência de cada um 

deles, sendo que na maioria das operações os trabalhadores mais experientes levam menos 

tempo para efetuarem as atividades e atuam com mais frequência em operações corretivas e 

intervenções. 
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Figura 10. Distribuição da dose em operações por empresa e 

por tempo de duração em minutos de cada operação no 

período de 2005 a 2011. EMP- Empresas: FCR – 

Funcionários do CR; SAI – Serviço de apoio interno; SAE – 

Serviço de apoio externo. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Analisando os resultados para variável IOE pode-se afirmar que o número de trabalhadores 

em uma operação não é um fator que tem influencia direta na dose. A maioria das 

manutenções é efetuada por até cinco IOEs, depende das tarefas realizadas e da separação das 

mesmas para cada trabalhador. Por exemplo, uma operação em CA em que participaram três 

IOEs e apenas um deles ficou em uma posição onde a taxa de dose é mais alta, então este 

recebeu uma dose maior que os outros dois. Em outro exemplo, uma operação também em 

CA em que participaram três IOEs e os três executaram consertos em diferentes mecanismos 

dentro da cela, porém ficaram na mesma posição, no mesmo período de tempo. Os três 

receberam a mesma dose, pois estavam em um ponto onde a taxa de dose era a mesma. A 

Fig. 10 apresenta um resultado de doses iguais para diferentes IOES para a mesma operação. 

É importante ressaltar que a experiência do operador também influencia na separação das 

tarefas realizadas, sendo que alguns trabalhadores atuam com mais frequência em 

determinados locais onde a contaminação e a exposição são mais altas e, por isso, requer 

maior rapidez e habilidade do operador na tarefa realizada. Portanto, a variável IOE 

influencia na dose de acordo com a situação, associada às outras variáveis.  

 

Analisando a variável Operação pode-se afirmar que o número de operações realizadas por 

cada IOE não é um fator que influencia diretamente na dose individual. Resultados 

mostraram dados, os quais as empresas receberam doses maiores do que outras mesmo 

executando um número menor de manutenções (Fig. 7), contudo, relacionando o número de 

operações com a característica da operação, é possível observar a influência direta na dose do 

trabalhador (Fig. 8). As operações preventivas apresentaram os menores valores de doses 

comparados aos valores das operações corretivas e interventoras.  
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A variável Área/Cela está diretamente relacionada ao aumento ou diminuição da dose do 

IOE, pois, a dose recebida é diretamente proporcional à taxa de dose que está relacionada ao 

nível de contaminação no local, onde são realizadas as operações de manutenção e 

intervenção. 

 

A variável: Tipo de Tarefa está relacionada diretamente com a dose do IOE sendo que as 

tarefas complexas como as em CA e relacionadas ao GRR apresentaram maiores valores de 

doses individuais recebidas comparados aos em CF (Tabela 1). Isso porque os IOEs que 

efetuam as tarefas em CA são expostos a uma taxa de dose maior, pois realizam atividades o 

interior da cela e nas tarefas de GRR os IOEs manipulam os rejeitos que são fontes de 

radiação. Por outro lado, as tarefas executadas em CF a cela está com a porta blindada 

fechada e apesar dos IOEs realizarem estas tarefas em áreas restritas a taxa de dose é 

relativamente menor. 

 

A variável Duração de operação, que representa o tempo de cada manutenção é um fator que 

pode influenciar na dose no trabalhador, todavia, depende das outras variáveis citadas 

anteriormente. Por isso, pode-se afirmar que a variável duração de operação não é um fator 

que contribui diretamente para o aumento ou diminuição da dose recebida. 

 

5. CONCLUSÃO 

O presente estudo mostrou que as constantes melhorias efetuadas no CR tem proporcionado 

redução nos valores de dose. Os limites de dose não foram excedidos em operações de 

manutenções e intervenções em áreas restritas do CR. Apesar disso, é importante considerar 

que as normas e recomendações nacionais e internacionais de proteção radiológica salientam 

a importância de manter as doses tão baixas quanto razoavelmente exequível, por meio de 

revisões de procedimentos nas instalações.  

 

Este trabalho alcançou os objetivos propostos, por meio de análise de variáveis mais 

significativas para o impacto na dose dos IOEs. Baseado na mesma fez sugestões para alguns 

procedimentos específicos que mais contribuem para o aumento da dose do trabalhador. A 

Pesquisa a Variáveis identificou os fatores que mais impactam com a dose recebida. O 

aumento ou diminuição da dose no trabalhador depende diretamente das variáveis, Operação 

– OP, Área/Cela e Tipo de tarefa. Quando relacionadas entre si podem resultar em operações 

com maior ou menor risco radiológico. Por outro lado, as variáveis IOE e Duração de 

operação – OP contribuem indiretamente para a dose do trabalhador.   
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