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ABSTRACT 

Brazil, a continental country, with actually more than 150,000 workers under individual monitoring for ionizing 
radiation, has implemented in 1987 a centralized system for storage of external occupational dose. This 
database has been improved over the years and is now a web-based information system called Brazilian 
External Occupational Dose Management Database System - GDOSE. This paper presents an overview of the 
Brazilian external occupational dose over the years. The estimated annual average effective dose shows a 
decrease from 2.4 mSv in 1987 to about 0.6 mSv, having been a marked reduction from 1987 to 1990. 
Analyzing by type of controlled practice, one sees that the medical and dental radiology is the area with the 
largest number of users of individual monitors (70%); followed by education practices (8%) and the industrial 
radiography (7%). Additionally to photon whole body monitoring; neutron monitors are used in maintenance 
(36%), reactor (30%) and education (27%); and extremity monitors, in education (27%), nuclear medicine 
(22%) and radiology (19%). In terms of collective dose, the highest values are also found in conventional 
radiology, but the highest average dose values are those of interventional radiology. Nuclear medicine, R & D 
and radiotherapy also have average annual effective dose higher than 1 mSv. However, there is some very high 
dose values registered in GDOSE that give false information. This should be better analyzed in the future. 
Annual doses above 500 are certainly not realistic. 

1. INTRODUÇÃO

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão governamental brasileiro 
responsável pelo licenciamento e controle de todas as práticas envolvendo radiação ionizante, 
exceto na área de radiologia médica e odontológica, que é regulada pelo Ministério da Saúde 
(MS). De acordo com a regulamentação de ambos [1, 2], todos os trabalhadores 
ocupacionalmente expostos à radiação ionizante (IOE) são obrigados a serem monitorados 
individualmente, com periodicidade mensal, por Serviços de Monitoração Individual Externa 
(SMIE), autorizados pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). Dentre os requisitos 
para obter e manter esta autorização está a obrigação dos SMIE enviar ao IRD, mensalmente, 
dados institucionais das instalações e pessoais dos IOE para os quais presta serviço. 
Anualmente, os SMIE devem enviar, também, a dose acumulada recebida por cada IOE no 
ano calendário anterior [3]. Atualmente o Brasil tem 11 SMIE autorizados: 6 em São Paulo, 2 
no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais, 1 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul. O 
número de usuários de cada SMIE varia muito, de menos de 1.000 a mais de 50.000. Os 
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dados enviados ao IRD pelos SMIE são armazenados em um banco de dados, com interface 
web, denominado Gerência de Dose Ocupacional Externa (GDOSE). O GDOSE é gerenciado 
tecnicamente pelo IRD e operado pela área de Tecnologia da Informação da CNEN. Os SMIE 
copiam os arquivos com as informações, em lotes, no sítio do GDOSE/CNEN, através de 
login e senha (http://www.cnen.gov.br/produtos/gdose/geral/recebe_senha.asp?op=PLC#). 
Após checagem da integridade dos dados (validação de formato e críticas), os arquivos são 
carregados no sistema, com avaliação de consistência entre os dados enviados e os dados já 
armazenados no banco. As informações rejeitadas compõem um novo arquivo e fica 
disponível no mesmo sítio do GOSE/CNEN para correção pelo SMIE (com informação dos 
erros) e posterior carregamento de lote corrigido [4]. 

O GDOSE já tem cadastrados mais de 400.000 IOE, com registros de doses anuais desde 
1987. As informações referentes aos IOE incluem: SMIE que o monitora, código da 
instalação em que trabalha, tipo de monitores utilizados, aplicação em que trabalha (prática),
função exercida, e dose anual, além dos dados pessoais como: nome, CPF, sexo e data  de 
nascimento. Todas estas informações, a partir de 2011, incluem informação de histórico, isto 
é, início e final de cada relação. As informações de cada instalação incluem: SMIE prestador 
do serviço, nome, CNPJ (ou CPF), endereço completo, seu tipo (pública, privada, economia 
mista, pessoa física), área de atuação (comércio, indústria, militar, saúde, serviço ou ensino e 
pesquisa), nome e CPF do responsável, e tipo de monitores utilizados (com data de início e 
fim). As aplicações disponíveis para seleção no sistema é baseada na classificação 
recomendada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e são: radiologia 
convencional, radiologia intervencionista, radioterapia, medicina nuclear, outros usos 
médicos, odontologia, veterinária, mineração de urânio, beneficiamento de urânio, 
enriquecimento/conversão de urânio, fabricação de elemento combustível, reprocessamento, 
operação de reatores, rejeito nuclear, inspeção de segurança e salvaguarda, 
descomissionamento, operador de acelerador, radiografia industrial, produção 
fontes/equipamentos, manutenção de equipamentos, indústria de óleo e gás natural, 
prospecção de petróleo, irradiação industrial, outras atividades na indústria, mineração 
(excluindo urânio), processamento mineral (excluindo urânio), rejeito radiativo, transporte de 
fontes, transporte envolvido no ciclo de combustível nuclear, atividades militares, 
empreiteiros, pesquisa e desenvolvimento, práticas relacionadas a atividades educacionais. 
Para cada uma destas práticas, há uma lista de funções possíveis para cada IOE. Estas 
possíveis correlações são apresentadas na tabela 1, como exemplo, para as práticas de 
radiologia e radiografia industrial. Vários outros tipos de críticas também são feitos pelo 
GDOSE nos arquivos de dados antes de serem carregados no Banco para garantir a qualidade 
dos dados armazenados. 

As doses ocupacionais referentes a cada ano calendário devem ser enviadas pelos SMIE até o 
final de junho do ano seguinte. Os registros com erros ou inconsistência não são carregados e 
ficam aguardando correção. Desta forma, os últimos dados de doses anuais disponíveis para 
este trabalho são os de 2012, mas que ainda apresentam muitos rejeitos, e não foram 
analisados. Ainda há rejeitos referentes a anos anteriores, mas em percentual pequeno, o que 
não invalida sua análise. O objetivo deste trabalho foi estudar, além da distribuição dos tipos 
de monitores usados pelos IOE por prática, o comportamento do valor estimado das doses 
efetivas anuais registradas no GDOSE, entre 1987 e 2011. Os valores das doses de radiologia 
avaliadas por fora do avental de chumbo foram dividas por 10 para estimativa da dose 
efetiva, conforme recomenda a Portaria 453 do MS. Estas doses foram consideradas como 
estimativa da dose efetiva do IOE monitorado.
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Tabela 1.  Exemplo de correlações entre prática e função do IOE 

Prática Possíveis funções 

Radiologia
Convencional ou 
Intervencionista 

engenheiro/arquiteto, físico, médico, enfermeiro/técnico ou auxiliar de 
enfermagem, nutricionista, biólogo, pesquisador/professor, psicólogo, 

assistente social, supervisor de proteção radiológica, gerente, 
instrumentador cirúrgico, técnico/auxiliar de raios X, fonoaudiólogo, 

biomédico, fisioterapeuta, serviços gerais, treinamento, administrativo 

Radiografia
Industrial

engenheiro/arquiteto, químico/bioquímico, físico, 
pesquisador/professor, supervisor de proteção radiológica, gerente, 

inspetor de qualidade, auxiliar de controle de qualidade, operador de 
raios X industrial, operador de gamagrafia, técnico/auxiliar de raios X, 

técnico/auxiliar de laboratório, técnico/auxiliar de segurança, 
técnico/auxiliar de projeto/manutenção/vidreiro, serviços gerais, 

treinamento, administrativo 

2. METODOLOGIA

Os dados analisados foram todos extraídos do GDOSE. A consulta das doses anuais foi feita 
para todos os IOE cadastrados entre 1987 e 2011. Duas tabelas foram geradas para este 
trabalho. A primeira continha 2519 linhas com as seguintes informações: ano, tipo de 
monitor, prática, soma de todas as doses registradas para aquele ano para aquele tipo de 
monitor e prática, número de IOE. Os IOE são caracterizados pelo seu CPF, e podem 
trabalhar em mais de uma instituição. Para estimar a dose efetiva dos IOE foram somadas 
apenas as doses avaliadas com monitores de tórax para fótons (filme e TLD), com monitores 
de nêutrons, e um décimo das doses avaliadas em radiologia por fora do avental. Após esta 
filtração, os dados foram analisados no programa Excel, usando a ferramenta de tabela 
dinâmica, separando as informações por prática. A estimativa de dose efetiva média foi 
calculada dividindo-se a soma das doses medidas pelos monitores de fótons e nêutrons 
usados no corpo pelo número de IOE monitorados. Para este cálculo as doses avaliadas por 
fora do avental de chumbo, 

A segunda tabela analisada continha uma listagem de todas as doses anuais avaliadas acima 
de 500 mSv, por monitores que estimam dose efetiva (fótons e nêutrons), já corrigidas as 
doses de radiologia medidas fora do avental de chumbo e por monitor de nêutrons usados no 
corpo. Há 188 registros deste tipo, sendo todos de fótons de corpo inteiro. Cada registro tem 
as seguintes informações: ano, CPF do IOE, código da instituição, tipo de monitor, prática, 
dose medida e prática. A partir destes dados, foram feitas análises, também no programa 
Excel usando as ferramentas de tabela dinâmica. 

3. RESULTADOS 

A figura 1 mostra a evolução do número de trabalhadores monitorados no Brasil entre 1987 e 
2011, todos usam monitores de tórax para fótons. O número de IOE que usa adicionalmente 
monitor para nêutrons e para extremidades são apresentados, respectivamente, nas figuras 2 e 
3. Como esperado, este número aumenta constantemente para monitores de tórax para fótons, 
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e varia bastante para nêutrons, pois muitas das atividades que envolvem exposição a nêutrons 
não são atividades permanentes. Dois exemplos de práticas de IOE expostos não 
constantemente a nêutrons são: manutenção de equipamentos com fontes de nêutrons; e 
atividades necessárias dentro do vaso de contenção, com o reator de potência em operação. 
Em relação à variação do número de usuários de monitoração de mãos, não é claro o porquê 
de sua flutuação. Esperava-se um aumento constante, como na monitoração de tórax. 

Figura 1.  Evolução do número de IOE monitorados no Brasil. 

Figura 2.  Evolução da monitoração para nêutrons no Brasil. 
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De qualquer forma, estima-se que no Brasil ainda existe uma subutilização de monitoração 
individual de todos os tipos, de forma que ainda se espera um crescimento constante ao longo 
dos próximos anos. Em termos de monitoração individual de nêutrons, muitos IOE usam 
monitores fornecidos por laboratórios estrangeiros, que não enviam dados ao GDOSE. 
Existem muitos IOE de radiologia que não são monitorados e muitos IOE que necessitam 
monitoração adicional nas mãos, não usam este tipo de dosímetro. 

Figura 3.  Evolução da monitoração de extremidade no Brasil. 

A distribuição destes IOE em termos de suas práticas é ilustrada na figura 4, desconsiderando 
práticas com menos de 1% de usuários.  

Figura 4.  Distribuição do número de IOE monitorados por prática.
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As tabelas 5 e 6, apresentam por prática, respectivamente, o percentual de IOE que usam 
adicionalmente monitores individuais de nêutrons, e monitores de extremidades. Os 
resultados percentuais de usuários por prática estão dentro do esperado, com predominância 
de IOE de medicina, notadamente de radiologia para fótons e manutenção de equipamentos e 
operação de reatores para nêutrons. No caso de monitoração de extremidade, os maiores 
percentuais de usuários são de práticas relacionadas a educação, medicina nuclear e 
radiologia.

Figura 5.  Distribuição do número de IOE monitorados para nêutrons por prática. 

Figura 6.  Distribuição do número de IOE monitorados para extremidades por prática. 
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Em relação às doses coletivas de 1987 a 2011, a distribuição se modifica um pouco em 
relação ao de número de usuários, mas mantém a predominância da radiologia convencional, 
para dosimetria de fótons. As figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, as distribuições de 
estimativa de dose coletiva de fótons (já dividindo as doses de radiologia medidas por fora do 
avental de chumbo por 10, a partir de 1998, conforme recomendação do Ministério da Saúde 
[2]), e de nêutrons. 

Figura 7.  Distribuição da dose coletiva ocupacional para fótons por prática. 

Figura 8.  Distribuição da dose coletiva ocupacional para nêutrons por prática. 
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A figura 9 ilustra a distribuição da estimativa de dose equivalente de mãos multiplicada pelo 
número de IOE que usa este tipo de monitoração. A principal contribuição, neste caso, é da 
medicina nuclear, com esperado, seguida da radiologia. A avaliação específica das doses de 
extremidade de medicina nuclear está sendo estudada, especificamente em outro trabalho. 

Figura 9.  Distribuição da dose ocupacional de extremidade multiplicada pelo número 
de IOE por prática. 

Em termos da dose efetiva média anual, os registros apontam uma redução ao longo dos anos, 
mas com alguns anos com doses um pouco atípicas, fora da tendência de queda contínua, 
como 1995. Verificando apenas as doses anuais registradas com valores acima de 500 mSv, 
que não são realistas e podem aumentar muito a dose total e média do, vê-se que neste ano de 
1995 houve um número maior de casos. A figura 11 apresenta o gráfico do número de doses 
acima de 500 mSv registradas 1987 a 2012, no Brasil. Todas são referentes a doses de fótons, 
não há registro de doses elevadas de nêutrons. Estes valores, apesar de terem sido medidos 
por algum dos SMIE autorizados, com certeza, não são realistas. Mais de 70% destes 
registros são de radiologia convencional, onde há um menor controle do uso correto dos 
monitores individuais. Provavelmente, houve a irradiação apenas dos dosímetros, fora do 
corpo do IOE, em algum ou vários meses do ano de referência. Porém, nem os SMIE nem o 
responsável pelo GDOSE podem modificar o valor de qualquer dose elevada avaliada, 
mesmo tendo quase certeza de não ser uma dose realista. A única forma de retificação destes 
valores é como resultado de uma investigação aprovada pelo órgão licenciador. Isto ocorreu 
em alguns anos, nas áreas da CNEN, mas o GDOSE não tem recebido mais nenhuma 
solicitação de retificação de valor de dose elevada nos últimos anos. 
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Figura 10.  Evolução da estimativa da dose efetiva média anual no Brasil.

Figura 11.  Evolução do número de doses anuais registradas no GDOSE, como 
estimativa da dose efetiva no Brasil, com valor acima de 500 mSv.

A figura 12 apresenta os valores das doses médias por prática. Neste caso, as maiores doses 
aparecem em radiologia intervencionista, o que é esperado. Estas doses ultrapassam os 
6 mSv, adotado como nível de investigação anual pela CNEN. Adicionalmente, as práticas de 
medicina nuclear, pesquisa e desenvolvimento e radioterapia são as únicas com dose média 
acima de 1 mSv, limite para dose efetiva de público. 



RADIO 2014, Gramado, RS, Brazil. 

Figura 12.  Valores da estimativa da dose efetiva média anual por prática no Brasil

3. CONCLUSÃO  

Este trabalho apresenta uma visão geral da situação da monitoração individual externa no 
Brasil desde 1987. O número de usuários tem crescido constantemente e os valores de dose, 
diminuído; o que caracteriza uma melhoria da radioproteção no país. Porém ainda há alguns 
problemas quanto ao uso correto do monitor e a subutilização de monitores adicionais de 
extremidade e nêutrons. Além disto, a falta de padronização da monitoração de extremidade e 
nêutrons (não tem autorização para estes serviços no Brasil) não garante a qualidade destes 
dados, nem obrigam os prestadores de serviço a enviar a informação destas monitorações 
para o GDOSE. 

Como esperado o maior número de IOE monitorados no Brasil é da área de radiologia médica 
e odontológica, que é regulada pelo MS e não pela CNEN. E, dentre estes, ocorre a maioria 
de casos de doses extremamente elevadas, certamente não realistas, provavelmente por 
irradiação apenas do monitor. Para uma análise mais detalhada da variação das doses 
ocupacionais externas no Brasil ao longo dos anos e para diferentes práticas, será necessário 
o descarte destes valores. Trabalhos específicos por área também estão sendo executados.  
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