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RESUMO 

Para a determinação de um método eficaz para blindagem de salas veterinárias, foi empregado neste trabalho 
métodos de blindagem comumente utilizado em unidades que trabalham com produção de Raios-X e técnicas de 
radioterapia. Todo procedimento de cálculo é baseado em variáveis tradicionais utilizadas para cálculo de 
transmissão. A espessura dos materiais utilizados para barreira primária e secundária são obtidos de modo a 
respeitar os limites estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um código computacional com objetivo de servir como ferramenta prática para determinação 
rápida e eficaz de materiais e suas espessuras para blindagem de instalações veterinárias. O código determina 
valores de transmissão das barreiras e compara-os com dados obtidos de "mapas" de transmissão, fornecidos pelo 
Relatório NCRP-148. Estes "mapas" foram adicionados ao algoritmo através de técnicas de interpolação das 
curvas de materiais utilizados para blindagem. Cada interpolação gera cerca de 1.000.000 pontos que são 
utilizados para a geração de uma nova curva. A nova curva é submetida à técnicas de regressão, o que torna 
possível a obtenção de polinômios de grau nove, assim como equações exponenciais. Estas equações, cujas 
variáveis consistem em valores de transmissão, possibilitam rastrear todos os pontos desta curva com alta precisão. 
Os dados obtidos com o algoritmo foram satisfatórios com dados oficiais apresentados pelo Conselho Nacional 
de Proteção Contra Radiações e Medidas (NCRP) e pode contribuir como uma ferramenta prática para verificação 
da blindagem de instalações veterinárias que necessitam utilizar Técnicas de Radioterapia e produção de Raios-
X. 

1. INTRODUÇÃO 

0 presente trabalho faz uso do relatório Proteção Radiológica em Medicina Veterinária (NCRP-
148 ou Radiation Protection in Veterinary Medicine) [1], que estabelece cálculos e padrões a 
serem adotados para garantir a segurança aos que podem ser expostos às radiações ionizantes 
em instalações veterinárias, de acordo com os limites de dose estabelecidos pela norma CNEN-
NN-3.01 de setembro de 2011 [2]. 

O Relatório Proteção Radiológica em Medicina Veterinária foi publicado em 2004, com fim de 
estabelecer cálculos e padrões a serem utilizados para blindagem de instalações veterinárias. 
Esse documento compõe uma série de relatórios aplicados em diversas áreas que exigem 
garantias de segurança do público ou dos trabalhadores que possam sofrer danos devido à 
radiação que estão expostos. O desenvolvimento desse relatório é atribuído ao Conselho 
Nacional de Proteção Contra Radiações e Medidas (NCRP ou National Council on Radiation 
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Protection and Measurements), cujo objetivo é fornecer orientações de proteção radiológica 
contra radiações provindas de aparelhos de Raios-X utilizados na prática veterinária. 

Este relatório tem como objetivo apresentar métodos e procedimentos contra a exposição à 
radiação ionizante em instalações veterinárias, tal que se garanta que a exposição aos 
funcionários e ao público estejam dentro do princípio ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable ou Tão Baixo Quanto Exequível); 

As maiores preocupações da proteção radiológica são evitar a ocorrência de danos clínicos por 
radiação aguda significante e limitar os riscos de efeitos estocásticos, que provocarão 
problemas de saúde àqueles que entrarem em contato com a radiação a curto ou longo prazo, 
como câncer e efeitos genéticos. 

A exposição dos indivíduos à radiação por fontes externas pode ser controlada e limitada por 
qualquer uma das seguintes medidas ou combinações delas: 

• aumento da distância do indivíduo até a fonte (distância); 

• redução do tempo de exposição (tempo); 

• utilização de barreiras de proteção entre indivíduo e fonte (blindagem). 

Para equipamentos de Raios-X utilizados por veterinários, a distância e a blindagem são os 
fatores mais facilmente controlados. 

Embora as máquinas de Raios-X são amplamente utilizadas em medicina veterinária, a carga 
de trabalho e, portanto, o potencial de exposição, tanto do praticante e dos assistentes técnicos 
é, em média, baixa. No entanto, por causa de práticas como imobilizar animais e segurar 
cassetes de filmes introduz riscos de exposição desnecessária de pessoal, portanto deve-se dar 
uma atenção especial para as práticas adequadas. 

As razões para utilização de radiações em medicina veterinária são para obter informações de 
diagnóstico ideal ou para alcançar determinado efeito terapêutico enquanto se mantém a dose 
de radiação para os funcionários e o público tão baixa quanto possível. Também é importante 
evitar qualquer radiação desnecessária ao paciente animal, pois na medida que a exposição do 
paciente animal é reduzida, geralmente há uma diminuição proporcional da exposição dos 
profissionais. 

2. METODOLOGIA 

O trabalho se baseia no uso de pesquisas qualitativas e bibliográficas. O propósito da pesquisa 
consiste em estudar a blindagem em instalações veterinárias com base nos princípios básicos 
de radioproteção, fundamentados no Princípio ALARA. 

Para o cálculo de blindagem são utilizadas equações fornecidas pelo Relatório NCRP-148 em 
conjunto com a linguagem computacional C++. A partir disto foi desenvolvido um código 
computacional (SalaVeterinaria.exe) capaz de realizar cálculos para a determinação de 
espessura de barreiras com chumbo, gesso e concreto para Raios-X e chumbo, aço e concreto 
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para Terapia. As espessuras são determinadas com base nos limites de dose determinadas pela 
Norma CNEN-NN-3.01 publicada em setembro de 2011. Os valores para limitação de dose são 
apresentados na Tab. 1. 

Tabela 1. Limites de Dose [3]. 

BASES 

Efeitos 
Estocásticos 

Efeitos 
Determinísticos 

Embrião e Feto 

LIMITE DE DOSE 

OCUPACIONAL 

Dose efetiva anual (50 mSv) 

Dose cumulativa efetiva 
(10 mSv x idade (Ano)) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho(150mSv) 

Dose equivalente anual para a pele, 
mãos e pés (500 mSv) 

0,5 mSv/mês 

PÚBLICO 
Dose efetiva anual para 

exposição frequente ou contínua 
(lmSv) 

Dose efetiva anual para 
exposição sem frequência 

(5mSv) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho (15 mSv) 

Dose equivalente anual para a 
pele, mãos e pés (50 mSv) 

Dose equivalente a um mês de 
exposição (0,5 mSv) 

O código calcula dois tipos de barreira, a barreira primária e a barreira secundária, tanto para a 
operação de Raios-X quanto para Terapia. 

O desenvolvimento do código computacional se dá pela preocupação com a segurança do 
público, pacientes e IOEs e para facilitar o cálculo de barreiras devido ao grande número de 
informações e dados a serem considerados. 

2.1. Dados e Equações 

O relatório NCRP-148 fornece uma tabela para a barreira primária e outra para a barreira 
secundária com alguns valores do Potencial de Operação, de WUT/Pd2, e as respectivas 
espessuras de chumbo, gesso e concreto, para o caso de Raios-X e chumbo, aço e concreto, 
para o caso de Terapia. Como a tabela apresenta apenas alguns valores de WUT/Pd2 e 
espessuras de barreira para cada faixa de Potencial de Operação, foi feito um gráfico para cada 
material, depois disso foi feita uma interpolação de 1.000.000 de pontos, então foi montado 
outro gráfico com os novos pontos obtidos e a partir deste foi feita uma regressão para a 
obtenção de uma equação, a qual foi utilizada no código computacional. 
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Na equação WUT/Pd2 temos que W é a carga de trabalho (mA.min/semana), U é o fator de 
uso (adimensional), T é o fator ocupacional (adimensional), P é o fator de área (mGy/semana) 
e d é a distância entre a fonte e a barreira (metros). 

A carga de trabalho (W) para unidades de Raios-X para diagnóstico é o tempo integral da 
corrente do tubo emumperíodo especificado. Aunidade da carga de trabalho (W) utilizada em 
Terapia é tipicamente especificada como a dose absorvida para uma distância determinada, em 
metros, do alvo de Raios-X ou fonte de Raios-gamma [1]. 

Fator de uso (U) é a fração de carga de trabalho do feixe primário que é direcionado através de 
uma barreira específica [1]. O fator de uso caracteriza o posicionamento das paredes. 

Fator ocupacional (T) é a fração média de tempo que a exposição individual máxima está 
presente na área a ser blindada [1]. O fator ocupacional caracteriza o tipo de ambiente posterior 
à blindagem. Os valores são dados na Tab. 2. 

Tabela 2. Fator Ocupacional (T). 

LOCALIZAÇÃO OCUPACIONAL 

Escritórios administrativos, laboratórios, farmácias e outras áreas de 
trabalho totalmente ocupadas por um indivíduo, área de recepção, salas 
de espera, áreas de lazer infantil, salas de raios-x adjacentes, área de 
análise de filme, postos de enfermagem, salas de controle de raios-x. 

Salas de exames e tratamentos de pacientes. 

Corredores, salas de pacientes, salas de funcionários, banheiro pessoal. 

Sanitários públicos, áreas de vendas autônomas, salas de 
armazenamento, áreas exteriores com assentos, salas de espera 
autônomas, áreas de detenção de pacientes. 

Áreas ao ar livre, com apenas pedestres ou tráfego de veículos, 
estacionamentos autônomos, estacionamento de veículos fora das áreas 
(autônomas), sótãos, escadas, elevadores autônomos, armários de 
zeladores. 

1 

1/2 

1/5 

1/20 

1/40 

Fator de área (P) representa o grau de restrição de permanência em um ambiente. Este fator 
indica se a área posterior à barreira é de acesso livre ou controlado conforme a Tab. 3. 
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Tabela 3. Fator de Área (P) [1]. 

DETERMINAÇÃO DE ÁREA 

Área Livre 

Área Controlada 

VALORES (MGY.SEMANA x) 
0,02 

0,1 

2.2. O Código SalaVeterinaria.exe 

O código SalaVeterinaria.exe foi desenvolvido a partir do Relatório NCRP-148 em linguagem 
C++ e possui 723 linhas de programação. AFig. 1 apresenta a interface do código. 

Calculo de Barreira 
Sala Ueterinaria 

mmmmmmmmmmmmmmm 
colha de Procedimento 

Insira o tipo de procedimento a ser considerado 
l - Raios-X, 2 - Terapia 

Figura 1. SalaVeterinaria.exe. 

A operação do programa é feita no modo console. São feitas quatorze perguntas que são 
processadas e retornam na tela as espessuras das barreiras primária e secundária para cada 
material (chumbo, gesso e concreto paraRaios-X e chumbo, aço e concreto paraTerapia) além 
da distância entre a fonte e a barreira e o valor de WUT/Pd2. 

2.3. Resultados 

Para validação do código SalaVeterinaria.exe foram feitos cálculos de barreira primária com 
base em um exemplo de uso de equipamento de Raios-X mostrado no Relatório NCRP-148. A 
Tab. 4 contém os dados fornecidos para o problema de validação. 
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Tabela 4. Dados de Entrada para Validação do SalaVeterinaria.exe [1]. 

DADOS 
« . . . o i . • x VALORES (Barreira Pnmaria e Secundana) 

Potencial Operacional 

Carga De Trabalho (W) 

Fator De Uso (U) 

Fator Ocupacional (T) 

Fator De Área (P) 

Distância (d) 

125 kVp 

50 mA.min/semana 

0,5 

1 

0,02 mGy/semana 

3,5 m 

ATab. 5 compara os resultados fornecidos pelo Relatório NCRP-148 com os calculados pelo 
código SalaVeterinaria.exe, afim de validar os dados de saída. A diferença entre os resultados 
se dá por conta de arredondamentos numéricos realizados pelo relatório e por uma margem de 
segurança de 1% acrescentada ao código. Os resultados encontrados pelo código condizem 
com os calculados pelo relatório. AFig. 2 apresenta a janela de resultados. 

Tabela 5. Comparação de Resultados com o Relatório NCRP-148. 

BARREIRAS CHUMBO GESSO CONCRETO 

Barreira Primária 
(NCRP-148) 

Barreira Primária 
Calculada 

Barreira 
Secundária 

(NCRP-148) 

Barreira 
Secundária 
Calculada 

WUT/Pd2 

1,82 mm 

1,84 mm 

0,39 mm 

0,396 mm 

446 mm 

455 mm 

108 mm 

111,9 mm 

(NCRP-148) 
100 

143 mm 

148 mm 

35 mm 

36,3 mm 

Calculado 
102 
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/B Barreira Prinaria = 102.041 
listancia entre a Fonte e a Barreira Priniaria 3.5 n 
,/B Barreira Secundaria = 50 
listancia entre a Fonte e a Barreira Prinaria 3.5 n 

spessura Barreira Primaria Cliunbo = 1.84274 nn 
Ispessura Barreira Primaria Gesso = 454.74 mm 
ispessura Barreira Primaria Concreto = 148.125 mm 
spessura Barreira Secundaria Chunbo = 0.396237 nn 
ispessura Barreira Secundaria Gesso = 111.909 nn 
spessura Barreira Secundaria Concreto = 36.2979 nn 
'ressione qualquer tecla para continuar. . . 

Figura 2. Resultados SalaVeterinaria.exe. 

2.4. Aplicação em um Caso Exemplo 

A aplicação é feita calculando as barreiras primária e secundária para um equipamento de 
Raios-X de uma sala veterinária. O objetivo é determinar a espessura de materiais utilizados 
nas paredes com base nos limites de dose de segurança. 

2 m 

\+ 

3 7t 
* a 

g rí % 

Barreira Primária 

Figura 3. Barreiras Primária e Secundária. 
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Considere que o potencial operacional é de 70 kVp, a carga de trabalho é de 200 
mA.min/semana o fator de uso é de 0,5 tanto para a barreira primária quanto para a secundária, 
fator ocupacional de 1/5 para a barreira primária e 1/20 para a barreira secundária, fator de área 
de 0,1 para a barreira primária e 0,02 para a barreira secundária. A distância entre a fonte e a 
barreira primária é de 2,5 metros e entre a fonte e a barreira secundária é de 2 metros. 

A partir do código computacional SalaVeterinaria.exe obtemos os seguintes valores para as 
espessuras das barreiras primária e secundária, dados na Tab. 6: 

Tabela 6. Resultados do Exemplo Calculado 

RÀRRTfTRÀ 
MATERIAL BARREIRA PRIMÁRIA SECLTWÁRIA 

Chumbo 

Gesso 

Concreto 

0,36 mm 

109,34 mm 

35,79 mm 

0,015 mm 

3,49 mm 

1,56 mm 

Através do programa SalaVeterinaria.exe são obtidos os devidos valores de espessura de 
materiais que devem ser utilizados em cada parede para uma blindagem efetiva com margem 
de segurança. A partir do programa e de informações básicas sobre a localização da barreira é 
possível calcular sua espessura para qualquer distância desejada entre barreira e fonte. 

3. CONCLUSÕES 

Consideramos que seguindo normas, regras de segurança e procedimentos para o controle de 
garantia de qualidade, as instalações veterinárias são capazes de garantir o nível de segurança 
exigido para pacientes animais, íuncionários e o público em geral. Dos materiais utilizados, o 
chumbo apresenta maior eficiência para a blindagem contra Raios-X. 

Em relação ao código criado, ele apresenta um bom funcionamento e uma boa velocidade de 
cálculo. Os resultados são apresentados na tela e são de fácil entendimento, como podemos 
observar na Fig. 2. O SalaVeterinaria.exe possui a característica de ser uma ferramenta rápida 
e intuitiva, já que a maioria das perguntas são respondidas selecionando um dos valores 
disponibilizados e nas perguntas em que se deve digitar algum valor, são apresentados valores 
referenciais, caso o usuário não possua os dados no momento. 
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