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RESUMO 

 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica em sua publicação 103 de 

2007 reviu evidências epidemiológicas recentes que sugerem que, para o cristalino, o 

limiar de dose absorvida para a indução de efeitos tardios é de 0,5 Gy. Nesta base, em 

2011, a CNEN recomendou alteração no limite de dose ocupacional em situações de 

exposição planejadas, reduzindo o limite de dose equivalente do cristalino para 20 mSv 

por ano, em média, durante o período de 5 anos, com a exposição não superior a 50 mSv 

em um único ano. Este trabalho apresenta as estimativas de doses nos cristalinos 

(olhos), Hp(10), dose efetiva e doses nos demais órgãos de interesse, recebidas por 

operadores de gamagrafia industrial, seja em situações de exposições planejadas ou 

acidentais. Foi utilizado o programa computacional Visual Monte Carlo e definidos dois 

cenários mais críticos: o cenário para exposição planejada, onde o operador está mais 

exposto à radiação durante a operação do equipamento, considerando um número médio 

de 12 exposições radiográficas por dia e 250 dias trabalhados por ano, o que leva a uma 

exposição à radiação de 36000 segundos ou 10 horas por ano. Simulando-se, então, uma 

fonte radioativa isotrópica de 
192

Ir, com 1,0 TBq de atividade, distâncias de 5 a 10 m do 

simulador e três alturas distintas de 0,2 m, 1,0 m e 2,0 m, obteve-se doses entre 

16,9 mSv/ano e 66,9 mSv/ano para os olhos (cristalinos) e 17,7 mSv/ano e 

74,2 mSv/ano para Hp(10). No cenário de exposição acidental, onde o operador é 

diretamente exposto à fonte radioativa, foi simulado o mesmo radionuclídeo e a mesma 

atividade, mas sem e com uso de colimador, variando a altura em relação ao solo de 

1,0 m, 1,5 m e 2,0 m, uma distância fonte/operador de 40 cm, com um tempo de 

exposição de 74 segundos. Obteve-se, para 1,5 m, doses de 12,3 mGy e 0,28 mGy no 

cristalino, sem e com colimador, respectivamente. Três conclusões foram retiradas deste 

trabalho. A primeira é que as estimativas de dose demonstram que o novo limite anual 

de dose equivalente do cristalino (20 mSv) pode impactar diretamente as atividades de 

gamagrafia industrial, principalmente em instalações radiativas com elevado número de 

exposições por ano. A segunda é que o risco de opacificação do cristalino do operador é 

considerado remoto, para um único acidente, mas dependendo do número de acidentes 

reincidentes e dos níveis de dose registrados em exposições planejadas, este limiar de 

dose pode ser facilmente ultrapassado durante a carreira profissional do operador de 

gamagrafia industrial e a terceira é que, em primeira aproximação, pode-se estimar a 

dose equivalente no cristalino utilizando a grandeza operacional Hp(10).  
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ABSTRACT 

 

The International Commission on Radiological Protection, ICRP, in its 

publication 103, reviewed recent epidemiological evidence and indicated that, for the 

eye lens, the absorbed dose threshold for induction of late detriment is around 0.5 Gy. 

On this basis, on April 21, 2011, the ICRP recommended changes to the occupational 

dose limit in planned exposure situations, reducing the eye lens equivalent dose limit 

from 150 mSv to 20 mSv per year, on average, during the period of 5 years, with 

exposure not to exceed 50 mSv in a single year. This paper presents the dose estimation 

to eye lens, Hp(10), effective dose and doses to important organs in the body, received 

by industrial gamma radiography workers, during planned or accidental exposure 

situations. The computer program Visual Monte Carlo was used and two relevant 

scenarios were postulated. The first is a planned exposure situation scenario where the 

operator is directly exposed to radiation during the operation. 12 radiographic exposures 

per day for 250 days per year, which leads to an exposure of 36,000 seconds or 10 hours 

per year were considered. The simulation was carried out using the following 

parameters: a 
192

Ir source with 1.0 TBq of activity, the source/operator distance varying 

from 5 m to 10 m at three different heights of 0.2 m, 1.0 m and 2.0 m. The eyes lens 

doses were estimated as being between 16.9 mSv/year and 66.9 mSv/year and for 

Hp(10) the doses were between 17.7 mSv/year and 74.2 mSv/year. For the accidental 

exposure situation scenario, the same radionuclide and activity were used, but in this 

case the doses were calculated with and without a collimator. The heights above ground 

considered were 1.0 m, 1.5 m e 2.0 m, the source/operator distance was 40 cm and, the 

exposure time 74 seconds. The eyes lens doses, for 1.5 m, were 12.3 mGy and 

0.28 mGy without and with a collimator, respectively. Three conclusions resulted from 

this work. The first was that the estimated doses show that the new annual limit for eye 

lens equivalent dose (20 mSv) can directly impact the industrial gamma radiography 

activities, mainly in industries with high number of radiographic exposures per year. 

The second was that the risk of lens opacity has a low probability for a single accident, 

however, depending on the number of accidental exposures and the dose levels found in 

planned exposure situations, this threshold dose can easily be exceeded during the 

professional career of the industrial radiography operator and thirdly, in a first 

approximation, Hp(10) can be used to estimate the equivalent dose to the eye lens. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Introdução 

 

A radiação ionizante está sendo utilizada cada vez mais, tanto nas áreas de 

aplicações médicas e geração energética, quanto na área de aplicações industriais, 

com o emprego da radiografia industrial na realização do controle de qualidade. Esta 

última técnica torna um produto ou equipamento mais confiável para uso ou consumo 

nas indústrias de metalurgia, aviação, naval, automobilística, mineração, química, 

petroquímica, papel e celulose, siderúrgica, construção civil, entre outras (ARAUJO 

LIMA et al., 2011). 

 

A Radiografia Industrial é um dos métodos de inspeção não destrutivos mais 

utilizados na inspeção de materiais ferrosos e não ferrosos soldados, fundidos e 

forjados, onde as exigências de qualidade do setor industrial fazem necessário evitar 

descontinuidades em peças, componentes de equipamentos, etc., que possam de 

alguma forma vir a comprometer o seu funcionamento, assim como sua vida útil, 

podendo colocar em risco a segurança de vidas humanas e patrimônios de grande 

valor. 

 

O uso de fontes radioativas de emissão gama nos serviços de radiografia é 

denominado Gamagrafia Industrial. Este método faz uso dos radionuclídeos 60Co, 75Se 

e principalmente 192Ir, este último amplamente utilizado devido o seu melhor custo-

benefício. Por se tratar de fontes radioativas de alta energia e atividade, 

consequentemente maior risco radiológico, esta prática é classificada como categoria 

2 no Sistema de Categorização da IAEA (LIMA et al., 2013a). 

 

Existem atualmente em todo o país cerca de 90 empresas licenciadas para 

operar sistemas de radiografia industrial, totalizando mais de 500 instalações 

radiativas em operação com mais de 1500 operadores registrados na Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN, 2014a). 

 

As operações de gamagrafia industrial devem ser desenvolvidas de tal forma 

que as doses sejam as mais baixas quanto possíveis, tomando como diretriz as 

limitações e restrições das doses, de modo que, em uma exposição normal um 



 

2 

 

Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE) e os indivíduos do público não excedam os 

limites de dose postulados pela Autoridade Reguladora (CNEN, 2014b). 

 

A Gamagrafia Industrial é considerada uma exposição planejada que 

potencialmente pode causar altas exposições ocupacionais e, portanto, que possui um 

alto risco de acidentes radiológicos. Até a presente data, 80 acidentes radiológicos 

envolvendo 120 indivíduos ocupacionalmente expostos, 110 indivíduos do público e 12 

mortes foram registrados pela IAEA (IAEA, 1998; UNSCEAR, 2011). 

 

Embora a técnica de gamagrafia e o equipamento utilizado sejam relativamente 

simples, o envolvimento de várias pessoas na equipe, a mudança constante do local 

de trabalho e a pressão da carga de trabalho, podem induzir descuidos nos 

procedimentos técnicos e com isso acarretar exposições acidentais de pessoas às 

fontes radioativas de alta atividade (DA SILVA, 1990). 

 

No Brasil têm ocorrido acidentes radiológicos relevantes na prática de 

gamagrafia industrial que acarretaram radiodermites localizadas em extremidades de 

membros (mãos e dedos). Os casos investigados incluíram cinco casos de gravidade 

elevada envolvendo sete trabalhadores e 19 indivíduos do público, todavia sem 

ocorrência de óbito (DA SILVA, 1990, 2003). 

 

O cálculo da dose recebido por um trabalhador é uma etapa importante na 

avaliação do risco de um efeito estocástico, ou para determinar a gravidade de um 

efeito determinístico. Com tal intuito, vários pesquisadores tentaram estimar as doses 

de radiação, utilizando metodologias de acordo com as possibilidades tecnológicas de 

cada época (DA SILVA, 2003). 

 

Os efeitos biológicos da radiação dependem do tipo e energia de radiação, taxa 

e fracionamento da dose e da radiossensibilidade do tecido ou órgão. Existem outros 

fatores que modificam a resposta ou efeito biológico, como por exemplo, a idade, sexo 

ou o estado físico do indivíduo (TAHUATA et al., 2014). 

 

Os tecidos mais radiossensíveis para efeitos estocásticos são a medula óssea, 

cólon, pulmão, estômago e mama (ICRP, 2007). Recentemente, o caso do cristalino 

vem despertando maior atenção por parte dos pesquisadores. A catarata induzida pela 

radiação tem sido comprovada entre o pessoal envolvido com procedimentos médicos 

de intervenção, utilizando equipamentos emissores de raios X. Uma série de estudos 

sugere que pode haver um risco adicional significativo de opacidade do cristalino em 
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populações expostas a doses crônicas de radiação ionizante. Estes incluem pacientes 

submetidos a exames de tomografia computadorizada, astronautas, técnicos de 

radiologia e profissionais de radioterapia, além de sobreviventes da bomba atômica e 

aqueles expostos na fase de recuperação do acidente de Chernobyl (RELID, 2008). 

 

A catarata vinha sendo considerada somente como um efeito determinístico 

com limiar de dose, contudo os estudos epidemiológicos mais recentes indicam que 

este tipo de lesão possui também caráter probabilístico, ou seja, como um efeito 

estocástico, podendo se manifestar em baixas doses (RELID, 2008). 

 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) analisou as recentes 

evidências epidemiológicas que sugerem que, para o cristalino do olho, o limiar de 

dose absorvida para a opacificação e indução de cataratas é de cerca de 0,5 Gy 

(ICRP, 2011). Cabe salientar que, existem estudos que sugerem um limiar ainda 

menor (RERF, 2007) e outros estudos sugerindo a inexistência de limiar de dose para 

opacificação do cristalino (THORNE, 2012).  

 

Baseados nessas evidências, o ICRP emitiu uma declaração em 2011 

reduzindo o limite de dose no cristalino do olho em quase 8 vezes (figura 1.1) e 

afirmou que devido a incerteza sobre esse risco, deve haver especial ênfase na 

otimização em situações de exposição dos cristalinos. A ICRP recomendou que a 

otimização deve ser aplicada em qualquer situação de exposição planejada e para 

qualquer categoria de exposição (ICRP, 2007; ICRP, 2011). 

 

 

Figura 1.1: A evolução do limite de dose anual nos cristalinos recomendado 

pelo ICRP  

 

Estudos recentes têm apontado a necessidade de um acompanhamento mais 

sistemático das doses no cristalino do pessoal envolvido nas exposições planejadas, 
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contudo tais estudos foram obtidos somente em exposições ocupacionais médicas, tal 

como, a medicina intervencionista (LIMA et al., 2013b). 

 

Os profissionais envolvidos em outras aplicações médicas, industriais e 

nucleares podem estar com os seus olhos expostos a níveis de radiação relevantes, 

sob o ponto de vista de proteção radiológica. Para isso, torna-se importante avaliar ou 

medir os níveis de radiação no cristalino desses profissionais, incluindo dos 

operadores de gamagrafia industrial. 

 

1.2 - Objetivo 

 

O objetivo principal deste trabalho foi estimar doses nos cristalinos, olhos, 

mama, tireóide, gônadas, grandeza operacional Hp(10) avaliado por um monitor 

individual posicionado no ponto mais exposto do tórax e as doses efetivas recebidas 

por operadores de gamagrafia industrial, seja em situações de exposições planejadas 

ou acidentais, utilizando um programa computacional denominado Visual Monte Carlo 

- VMC (HUNT, 1998), especialmente desenvolvido para dosimetria externa. 

 

Para o cálculo de dose foram estabelecidos os cenários mais comuns 

encontrados durante os ensaios de gamagrafia industrial baseados na observação no 

campo e entrevistas com operadores de gamagrafia. 

 

Com o resultado deste trabalho torna-se possível avaliar o impacto deste novo 

limite de dose para o cristalino e prever adequações nos cenários atuais de 

gamagrafia industrial, além disso, emitir recomendações para que os operadores não 

recebam doses superiores ao estabelecido pela Autoridade Reguladora. 

 

1.3 – Organização Sequencial  

 

O presente trabalho está organizado da forma descrito a seguir: 

 

No capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os estudos 

epidemiológicos e publicações mais recentes envolvendo a incidência de catarata no 

cristalino em indivíduos expostos às radiações ionizantes. 

 

No capítulo 3, é apresentada uma breve discussão sobre as grandezas 

radiológicas, descrição funcional da atividade de gamagrafia industrial, estudo da 

catarata e simulação computacional com o Visual Monte Carlo. 
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No capítulo 4, são descritos os materiais e métodos utilizados, os 

delineamentos de cenários de exposições planejadas e acidentais em gamagrafia 

industrial e a forma pela qual a simulação computacional com o programa VMC foi 

implementada. 

 

No capítulo 5, os resultados obtidos são apresentados e estão organizados da 

seguinte forma: primeiramente, as doses equivalentes e efetivas foram obtidas através 

da simulação de exposições planejadas e posteriormente comparadas com os limites 

primários de dose. Na segunda etapa, são obtidas as doses através de uma simulação 

computacional durante exposições acidentais, comparando-as em seguida com os 

limites primários de dose e limiares de dose para efeitos determinísticos.    

 

Finalmente, no capítulo 6, os comentários e conclusões são apresentados 

juntamente com algumas recomendações e sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Doses elevadas de radiação ionizante podem levar à indução de opacidades 

no cristalino, formando a catarata. O ICRP 41 (1984) mencionou que a ocorrência de 

catarata radioinduzida proveniente de exposição ocupacional foi observada pela 

primeira vez nos físicos que atuavam nos cíclotrons no início na década de 1940. 

 

As informações fornecidas no ICRP 41 foram aproveitadas na década de 90 na 

recomendação ICRP 60 (1991), onde foram fornecidas estimativas dos limiares para a 

indução de opacidades detectáveis e deficiência visual (catarata). Para opacidades 

detectáveis, o limiar, expresso em dose equivalente, foi estabelecido na faixa de 0,5 a 

2,0 Sv para uma única exposição aguda, 5,0 Sv de exposição altamente fracionada ou 

prolongada, e maior que 0,1 Sv/ano quando expresso numa taxa de dose anual se 

recebido em exposições altamente fracionadas ou prolongadas ao longo de muitos 

anos. Para deficiência visual (catarata), os valores correspondentes foram de 5,0 Sv 

para uma única exposição aguda, maior que 8,0 Sv de exposição altamente fracionada 

ou prolongada, e maior que 0,15 Sv/ano ao longo de muitos anos. Nesta base, o ICRP 

60 recomendou um limite de dose equivalente anual para o cristalino do IOE de 

150 mSv (0,15 Sv), destinada a evitar a indução de deficiência visual, em vez de 

prevenir a indução de opacidades detectáveis. 

 VANO et al. (1998) apresentaram um breve relato de casos confirmados de 

lesões nos cristalinos, causados por exposição ocupacional à radiação, ocorrido em 

duas salas de raios X dedicados a procedimentos de radiologia intervencionista. As 

cargas de trabalho variavam entre dois e cinco procedimentos por dia. Para os dois 

radiologistas afetados, as estimativas para a dose equivalente no cristalino variaram 

entre 450 e 900 mSv por ano, ao longo de vários anos. No artigo do VANO, foi 

publicado um estudo estimativo com doses equivalentes nos cristalinos dos médicos 

intervencionistas durante diversos tipos de procedimentos médicos realizados com e 

sem o uso de equipamentos de proteção radiológica. As estimativas variaram entre 0,4 

e 11,0 mSv por procedimento sem o uso de equipamentos de proteção radiológica e 

0,011 e 0,34 mSv por procedimento com o uso de tais equipamentos. 

 

Ainda segundo o artigo de KLEIN et al. (1993), foi feito um estudo de base 

populacional de doenças oculares relacionadas à idade. Durante o levantamento do 
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histórico médico, os 4926 indivíduos, entre 43 e 84 anos de idade, foram questionados 

se já haviam realizado radiografia de tórax, tomografia computadorizada axial ou outro 

exame com raios X da cabeça, raios X do abdômen, ou outros diagnósticos de raios 

X. O exame oftalmológico incluiu fotografias dos cristalinos dos olhos, que foram 

posteriormente classificados de acordo com o protocolo. A esclerose nuclear e 

opacificação no subcapsular posterior foram significativamente associados com a 

tomografia computadorizada axial da cabeça. 

 

DAY et al. (1995) realizaram um estudo para determinar a predominância e as 

características das alterações no cristalino de uma população com idade entre 5 e 17 

anos, residentes na zona de controle localizado em torno do reator nuclear de 

Chernobyl, e comparou estes resultados com os indivíduos da população de controle 

não-expostos. Um total de 1.787 crianças ucranianas foram relatadas (996 expostos e 

791 não expostos). Mais de 75% das crianças analisadas neste estudo demonstraram 

uma pequena alteração, denominada defeito do cristalino focal, nas porções corticais 

e/ou nuclear do cristalino do olho. O grupo exposto apresentou uma pequena (3,6%) 

mas estatisticamente significativa alteração no capsular posterior do cristalino 

semelhantes às alterações identificadas nos sobreviventes da bomba atômica de 

Hiroshima e Nagasaki.  

 

No artigo de HALL et al. (1999) foi apresentado um estudo sobre o 

desenvolvimento de opacificação do cristalino e as medidas de proteção radiológica 

tomadas para evitá-lo na área de radioterapia. O objetivo do estudo foi correlacionar à 

predominância de opacificação do cristalino em indivíduos expostos à radiação 

ionizante na infância considerando a dose de radiação de radioterapia e outros fatores 

de risco possíveis. Entre 1920 e 1959, cerca de 16.500 crianças (idade <18 meses), 

com hemangiomas de pele foram encaminhados para Radiumhemmet, Hospital 

Universitário Karolinska, 89% dos quais foram tratados com radioterapia. Um total de 

484 indivíduos expostos e 89 indivíduos não expostos de controle participaram de um 

exame oftalmológico. A opacificação do cristalino foram encontradas em 357 (37%) 

dos 953 cristalinos examinados das pessoas expostas. Em contraste, a opacificação 

do cristalino foram observadas em apenas 35 (20%) dos 178 cristalinos examinados 

nos indivíduos não expostos de controle. Conclui-se que o aumento da predominância 

de opacificação corticais e capsulares posteriores está relacionada diretamente com o 

tratamento de radioterapia. 

 

Segundo a ICRP 85 (2001), foi observado e constatado lesões em médicos e 

funcionários que executam procedimentos intervencionistas. Na ocasião foi relatado 
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que doses de radiação aguda (de pacientes) poderiam causar eritema a 2,0 Gy, 

catarata a 2,0 Gy, depilação permanente a 7,0 Gy e necrose da pele em 

12,0 Gy. Exposições ocupacionais prolongadas para o cristalino poderiam causar 

catarata em 4,0 Gy, se a dose fosse recebida em menos de 3 meses, em 5,5 Gy se 

recebidos por um período superior a 3 meses. 

 

Por mais de 30 anos, os astronautas em órbita da Terra ou em missões à Lua 

foram expostos à radiação do espaço composta de prótons de alta energia e íons 

pesados e partículas secundárias produzidas em colisões com naves espaciais e 

tecido. Grandes incertezas existem na projeção de riscos dos efeitos tardios da 

radiação espacial, como câncer e catarata devido à escassez de dados 

epidemiológicos. CUCINOTTA et al. (2001) apresentam dados epidemiológicos que 

relaciona um maior risco de catarata para os astronautas com doses no cristalino mais 

elevadas (maior que 8,0 mSv) de radiação espacial em relação a outros astronautas 

com doses inferiores no cristalino (menor que 8,0 mSv). O estudo utiliza dados 

históricos para a incidência de catarata nos 295 astronautas que participam do NASA's 

Longitudinal Study of Astronaut Health (LSAH) e os dados de exposição à radiação de 

trabalhos individuais. Estes resultados, sugerem que doses relativamente baixas de 

radiação espacial podem predispor a tripulação a um aumento da incidência e 

aparecimento precoce da catarata. 

 

O estudo de RASTEGAR et al. (2002) foi iniciado para examinar os cristalinos 

dos astronautas para detectar sinais de catarata radioinduzida. O objetivo deste 

estudo foi dar um primeiro passo para ganhar melhor visão quantitativa para o risco de 

catarata induzida por radiação associada a missões espaciais de longa duração. Os 

cristalinos de 21 ex-astronautas foram examinados, usando um sistema de câmera 

atualizado Topcon Scheimpflug modelo B-45 SL. Os graus de opacificação neste 

grupo de astronautas e cosmonautas foram comparados com as medições em um 

grupo de referência. Este grupo de referência foi estabelecido por análise de um grupo 

de 395 indivíduos que utilizam o mesmo sistema de Scheimpflug. Os resultados 

iniciais indicaram que os valores de opacificação na maioria dos astronautas foram 

ligeiramente maiores, nas regiões do córtex posterior e no subcapsular posterior, em 

comparação com os valores médios de opacificação para a respectiva faixa etária do 

grupo de referência. 

 

No artigo de NARIISHI et al. (2007), foi realizada uma análise de regressão 

logística para estimar dose em 3761 sobreviventes da bomba atômica que se 

submeteram a exames médicos durante 2000-2002, incluindo 479 no pós-operatório 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cucinotta%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11604058
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de casos de catarata. As análises indicaram um aumento estatístico na dose-resposta 

na predominância da catarata pós-operatórias em 1,0 Gy de dose. A predominância de 

catarata pós-operatórias em sobreviventes da bomba atômica aumentou 

significativamente com a dose de radiação da bomba atômica. A estimativa (0,1 Gy) e 

limite superior (0,8 Gy) do limiar de dose para a predominância de catarata pós-

operatório foi muito menor do que o limiar de 2 a 5 Gy geralmente assumidos pela 

comunidade de proteção radiológica. 

 

As recomendações contidas no ICRP 103 (2007), afirmam que, eram 

esperados novos dados sobre a radiossensibilidade dos olhos em relação à deficiência 

visual e por causa da incerteza sobre esse risco, deveria haver especial ênfase na 

otimização em situações de exposição dos cristalinos. A ICRP recomendou que a 

otimização deve ser aplicada em qualquer situação de exposição planejada e para 

qualquer categoria de exposição. 

 

Alterações no subcapsular posterior (PSC) do cristalino (Figura 2.1), 

características de exposição à radiação, com um limiar de dose-efeito 

significativamente menor do que 1,0 Gy foram relatados em trabalhadores da limpeza 

de Chernobyl no artigo de WORGUL et al. (2007). Os resultados deste artigo 

estavam contraditórios comparados com o ICRP 85 e ICRP 103, onde relatava que o 

limiar de dose para opacificação detectáveis era de 2,0 Gy em exposições agudas e 

4,0 Gy em exposições prolongadas. No entanto, estes dados estavam coerentes com 

o novo limiar de 0,5 Gy para opacificação detectáveis no cristalino, que foi proposto no 

ICRP 2011, sem qualquer indicação de que a dose prolongada é menos prejudicial. 

 

Figura 2.1 – Posicionamento do PSC no cristalino e globo ocular 

 

Um estudo internacional chamado RELID (Retrospective Evaluation of Lens 

Injuries and Dose) foi iniciado pela AIEA em 2008. Este estudo tem como objetivo 

http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/713998/description
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17390731?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/29083/description
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/713998/description
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/des-relid.htm
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examinar clinicamente alterações e opacificação nos cristalinos de grupos de pessoas 

expostas e não expostas (controle) às radiações ocupacionais, principalmente em 

médicos cardiologistas, profissionais de radiologia intervencionista, entre outros 

profissionais durante conferências médicas realizadas em vários países. O estudo 

comprova uma incidência maior de alterações nos cristalinos no grupo de pessoas 

expostas às radiações ocupacionais (RELID, 2008). 

 

Em 21 de abril de 2011, o ICRP recomendou alteração no limite de dose 

ocupacional em situações de exposição planejada, reduzindo o limite de dose 

equivalente dos cristalinos dos olhos em quase 8 vezes, ou seja, reduzindo a dose de  

150 mSv para 20 mSv por ano, em média, durante o período de 5 anos, com a 

exposição não superior a 50 mSv em um único ano (ICRP, 2011). Em face desta 

recomendação, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) adotou o novo limite 

para este órgão através da Resolução CNEN nº 114 publicada em 1° de setembro de 

2011, atualizada através da Resolução CNEN nº 164 publicada em 2014. (CNEN, 

2014b) 

 

Em suas recomendações mais recentes sobre o sistema de proteção, o ICRP 

(2007) propôs que o uso da grandeza operacional Hp(3) para a medição de doses no 

cristalino poderia ser interrompido, alegando que poucos instrumentos estavam 

disponíveis para medir essa grandeza. Em vez disso, a dose equivalente do cristalino 

poderia ser avaliada através da grandeza operacional Hp(0,07), que se destina 

principalmente para medida da dose equivalente na pele. Uma das razões de não 

existir nenhum dispositivo para medir na grandeza Hp(3) deve-se ao fato do baixo 

interesse de se controlar diretamente a dose equivalente no cristalino devido ao antigo 

limite de dose anual (150 mSv/ano), que era relativamente elevado, e da inexistência 

de coeficientes de conversão confiáveis para calibração em kerma no ar (BOUFFLER  

et al., 2012). 

 

Desde a publicação das recomendações da ICRP (2007), houve uma série de 

iniciativas importantes no desenvolvimento da dosimetria física do cristalino, incluindo 

o trabalho do projeto Oramed Européia (ORAMED, 2013). BEHRENS et al. (2012) e 

BEHRENS e DIETZE (2011) publicaram trabalho detalhado sobre a modelagem do 

cristalino e cálculo dos coeficientes de conversão de kerma no ar, através da 

influência, com a dose equivalente ao volume sensível do cristalino para fótons e 

elétrons (BOUFFLER et al., 2012). 
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Figura 2.2: Dosímetro TLD para Cristalino da ORAMED 

para Monitoração de Doses em Hp(3) 

 

Uma das tarefas do projeto FP7 ORAMED era desenvolver o primeiro 

dosímetro especialmente dedicado à medição da Hp(3). Este objetivo foi alcançado 

através da concepção e teste do dosímetro EYE-D™. Este dosímetro, um detector de 

termoluminescência composto de LiF: Mg, Cu, P(MCP-N) e com cápsula de poliamida 

otimizado, desenvolvido pela empresa RADCARD. O dosímetro foi concebido para 

uma utilização por tempo indeterminado e permite a esterilização a frio. As medições 

de teste e cálculos de Monte Carlo da resposta de energia dos fótons e resposta 

angular produziram resultados muito satisfatórios: todos os valores obtidos estão 

dentro de cerca de 20% em torno da unidade (em relação ao 137Cs). O dosímetro 

cumpre todos os requisitos para a sua aplicação em dosimetria física (BILSKY et al., 

2011). 

 

 BOUFFLER et al. (2012) realizaram uma revisão das evidências 

epidemiológicas recentes e uma discussão sobre os limites de doses recomendados 

pelo ICRP no contexto de risco relacionado ao estado atual da dosimetria do cristalino. 

Eles relataram que a maioria dos estudos não trata diretamente de exposições a 

baixas doses (por exemplo, menor que 1,0 Gy no caso de catarata) e não fornecem 

qualquer informação de resposta de dose-risco ou análise do limite. Ele comenta que 

em geral, os estudos médicos ocupacionais identificam o risco associado com doses 

de 1,0 Gy ou mais acumulados ao longo de anos. Aceitando a evidência de que a 

radiação recebida continuamente por um período relativamente longo a uma dose 

relativamente baixa não parece reduzir a efetividade na causa da catarata, sugere-se 

que a exposição crônica ao longo de um tempo de vida útil de 45 anos teria de ser 

reduzida para cerca de 10 mSv por ano para não atingir o limite de dose equivalente 

no cristalino de cerca de 500 mSv (0,5 Gy para radiação de baixo LET) . Exposição a 

20 mSv por ano ao longo de 45 anos resultaria em uma dose equivalente acumulada 

no cristalino de 0,9 Sv. 
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 Existem argumentos que sugerem que a formação de cataratas deve ser 

regulada por meio de processos estocásticos, não havendo um limiar de dose para o 

efeito. O risco de catarata poderia, em princípio, ser controlada através da inclusão de 

dose para o cristalino para o cálculo da dose efetiva. A utilização da dose efetiva para 

controlar o risco de cataratas como um efeito estocástico, juntamente com o câncer e 

as doenças hereditárias, foi recentemente discutido (THORNE, 2012). No entanto, o 

cálculo da dose efetiva formulada atualmente, inclui apenas os fatores de peso de 

órgãos e tecidos suscetíveis a possíveis efeitos letais (ICRP, 2007). Nesta base, a 

dose no cristalino não contribuiria para a dose efetiva, pois a catarata é um prejuízo 

não-letal. Como será visto posteriormente neste trabalho, a catarata não tem um 

impacto muito significativo na qualidade de vida nos países desenvolvidos, sendo eles 

facilmente identificados e tratados diferentemente de cânceres associados à radiação. 

Além disso, a formação de catarata não está ainda definida para ser um efeito 

estocástico, mantendo assim um limiar de dose (0,5 Gy), como os demais efeitos 

determinísticos. 

 

Baseado na publicação de LIMA et al. (2013b), na qual foi realizado um 

levantamento bibliográfico de estudos epidemiológicos recentes, foi possível obter um 

panorama geral sobre estudos envolvendo estimativas de doses e efeitos biológicos 

nos cristalinos em exposições ocupacionais, para o paciente, espaciais e acidentais. 

Cabe salientar, que não existem até o momento estudos direcionados a estimativa de 

dose nos cristalinos dos operadores de gamagrafia industrial ou envolvendo outras 

práticas industriais. 

 

O que se conclui desta revisão bibliográfica é que a busca por resultados 

precisos entre a dose e o efeito radioinduzidos com alterações nos cristalinos tem 

evoluído bastante, tanto para indivíduos ocupacionalmente expostos como para 

pacientes, tanto na rotina operacional como em casos de acidentes radiológicos. Além 

disso, o esforço dos pesquisadores na busca da relação dose-efeito e as melhores 

técnicas para detectar, quantificar e documentar as alterações nos cristalinos 

associados às radiações ionizantes, bem como melhor dosimetria física e 

computacional, podem ser fatores que contribuirão significativamente para obtenção 

de resultados mais precisos do risco de catarata em baixas doses de radiação. 

Adicionalmente, o acompanhamento contínuo de sobreviventes da bomba atômica, 

das vítimas de Chernobyl, e vários indivíduos expostos podem levar a uma estimativa 

ainda mais precisa. 
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 No entanto, apesar de uma grande quantidade de trabalhos em curso nas 

áreas de investigação específicas, ainda há muito trabalho a ser feito, principalmente 

no que tange a magnitude do risco de catarata em baixas doses em virtude de 

exposições prolongadas.  
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CAPÍTULO 3 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 – Grandezas e Unidades Aplicadas a Radiação Ionizante 

 

O desenvolvimento tecnológico e científico relacionado à radiação ionizante 

levou a conceituação de um conjunto de grandezas físicas e de suas unidades. Foram 

definidas grandezas tanto para a caracterização da radioatividade e dos campos de 

radiação como para a descrição da interação dos mesmos com a matéria e a 

quantificação dos efeitos. A preocupação constante com a segurança do homem e a 

necessidade cada vez maior de demonstrar que os padrões de proteção radiológica 

são adequados resultaram no aprimoramento e desenvolvimento de novos conceitos e 

grandezas. A história da proteção radiológica é, também, a história de uma sucessão 

de diferentes grandezas e unidades. Logo após a descoberta dos raios X, muitos dos 

efeitos físicos e, até mesmo, efeitos biológicos, por eles induzidos foram utilizados 

com o propósito de medir radiação (MENZEL e FEINENDEGEN, 1995). 

 

Os conceitos e grandezas utilizados em dosimetria e proteção radiológica são 

apresentados nas publicações da ICRU, International Commission on Radiation Units 

and Measurements e da ICRP, International Commission on Radiological Protection. 

Algumas destas grandezas têm aplicação restrita ao escopo da proteção radiológica e 

não possuem um significado físico, pois elas se destinam a descrever e quantificar um 

risco (CUNHA, 2001). 

 

As principais grandezas básicas utilizadas neste trabalho serão definidas a 

seguir: 

 

3.1.1 – Grandeza Dosimétrica 

  

3.1.1.1 – Dose Absorvida (ICRP, 2007) 

 

A dose absorvida é relevante para todos os tipos de campos de radiação 

ionizante, direta ou indiretamente ionizante ou para uma fonte distribuída no meio.  

 

A dose absorvida D é definida em termos de energia depositada  
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A energia depositada por radiação ionizante no meio de massa m num volume 

finito V é definido por: 

 

Ru - Rout+ Q    (3.1) 

 

Ru é a energia radiante incidente no volume, isto é: a soma das energias de 

todas as partículas ionizantes carregadas e não carregadas que entram no volume 

(exceto as energias em repouso). 

 

Rout é a energia radiante que emerge do volume, isto é, a soma das energias 

de todas as partículas ionizantes carregadas e não carregadas que abandonam o 

volume (exceto as energias de partículas em repouso). 

 

Q é a soma de todas as mudanças de energia proveniente da massa em 

repouso do núcleo e partículas elementares em qualquer interação que ocorra dentro 

do volume V). 

 

A dose absorvida D pode ser expressa por: 

   

       𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
    (3.2) 

 

D é expressa em joule por quilograma (J/kg) ou gray, Gy (ATTIX, 1986). 

 

3.1.2 – Grandezas Limitantes 

 

3.1.2.1 – Dose Equivalente (CNEN, 2014b) 

 

É conhecido que a correlação de um determinado efeito biológico com a dose 

absorvida depende, entre outros fatores, do tipo de radiação envolvida no processo. 

Isto indica que como propósito de limitar a exposição do homem à radiação ionizante 

seria necessário a definição de um limite para cada tipo de radiação. Um sistema de 

limitação com esta característica seria de difícil implementação prática. Para uso 

exclusivo na limitação da exposição do homem à radiação ionizante foi definida a 

grandeza dose equivalente onde a dose absorvida é ponderada pelo tipo de radiação. 
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A dose equivalente, HT, é o valor médio da dose absorvida DT,R num tecido ou 

órgão T, obtido sobre todo o tecido ou órgão T, devido a radiação tipo R, onde WR é o 

fator de peso da radiação: 

 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅 ×𝐷𝑇,𝑅𝑅    (3.3) 

 

A unidade de dose equivalente é joule por quilograma (J/kg) ou sievert, Sv. 

 

O fator de ponderação da radiação wR leva em consideração o conceito de 

eficiência biológica relativa, RBE, para efeitos estocásticos, para o tipo de radiação de 

interesse. O RBE de uma radiação comparada com outra é o inverso da razão das 

doses absorvidas que produzem o mesmo grau de um determinado efeito biológico. 

Os valores de wR definidos pela ICRP são aplicáveis apenas para doses baixas ou 

médias considerando efeitos estocásticos. O conceito de dose equivalente não é 

empregado para fins de estimativa de risco ou previsão de efeitos determinísticos 

devido a doses elevadas, como as verificadas em tratamentos radioterápicos ou em 

acidentes. Os valores são apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Valores para o fator de peso da radiação WR (ICRP 103, 2007) 

Tipo ou intervalo de energia 
Fator de peso da 

radiação, wR 

Fótons, todas as energias 1 

Elétrons e muons, todas as energias 1 

Prótons e pions carregados 2 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e íons pesados 20 

Nêutrons 
Função contínua de 

acordo com a energia 
do nêutron 

 

 

3.1.2.2 – Dose efetiva (ICRP, 2007) 

 

A dose efetiva, é a soma ponderada das doses equivalentes em todos os 

tecidos e órgãos do corpo, expressa por: 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇 ×𝐻𝑇𝑇    (3.4) 

Onde WT é o fator de peso para o tecido T e HT é a dose equivalente a ele 

atribuída. Os valores de WT estabelecidos pela CNEN NN 3.01 e ICRP 103 constam 

na Tabela 3.2. Os valores de E são expressos em sievert. 
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Tabela 3.2: Valores para o fator de peso dos tecidos ou órgãos WT. 

Órgão ou Tecido 

Fator de peso wT 

CNEN NN 

3.01 
ICRP 103 

Gônadas  0,20 0,08 

Medula Óssea (vermelha) 0,12 0,12 

Cólon 0,12 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 

Estômago 0,12 0,12 

Bexiga 0,05 0,04 

Mama 0,05 0,12 

Fígado 0,05 0,04 

Esôfago 0,05 0,04 

Tireóide 0,05 0,04 

Pele 0,01 0,01 

Superfície óssea 0,01 0,01 

Cérebro - 0,01 

Glândulas salivares - 0,01 

Restantes dos tecidos e órgãos 0,05* 0,12** 

Total 1,00 

*cérebro, intestino grosso superior, intestino delgado, rins, útero, pâncreas, vesícula, timo, 

adrenais e músculo. 

**adrenais, região extratorácica (ET), bexiga biliar, coração, rins, gânglios linfáticos, músculo, 

mucosa oral, pâncreas, próstata (homem), intestino grosso, baço, timo, útero/ cérvix 

(mulher). 

 

3.1.3 – Grandezas Operacionais (ICRP, 2007) 

 

As grandezas limitantes relacionadas com o corpo, dose equivalente e dose 

efetiva, não são mensuráveis diretamente ou de fácil estimativa na prática. Portanto, 

são usadas grandezas operacionais para a avaliação da dose efetiva ou dose 

equivalente média para tecidos ou órgãos. Estas grandezas foram idealizadas com o 

propósito de fornecer uma estimativa para o valor das grandezas limitantes de modo 

conservativo relacionadas com uma exposição, ou exposição potencial, de pessoas 
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sob várias condições de irradiação. Frequentemente são usadas em regulamentos ou 

orientações práticas. 

As grandezas operacionais para monitoração de área e individual para 

exposições externas foram definidas pela ICRU 84 (ICRU,1962) e podem ser vistas na 

tabela 3.3. As grandezas operacionais para monitoração de área são o equivalente de 

dose ambiente, H*(10) e o equivalente de dose direcional, H’(0.07, Ω). A grandeza 

operacional para monitoramento individual é o equivalente de dose individual, Hp(d), 

que é a medida da dose equivalente no tecido (mole) a uma profundidade apropriada, 

d, abaixo de um ponto específico no corpo humano. A unidade utilizada também é o 

sievert. Normalmente, o ponto específico é considerado como sendo aquele onde o 

dosímetro individual é utilizado, mais precisamente no tórax no ponto mais exposto à 

radiação. Para a avaliação da dose efetiva, Hp(10) é escolhida uma profundidade d = 

10 mm, e para a avaliação da dose para a pele e para as mãos e pés o equivalente de 

dose individual, Hp(0.07), é usada uma profundidade d = 0.07 mm. Foi proposta uma 

profundidade d = 3 mm para o caso de monitoração da dose do cristalino dos olhos. 

As grandezas operacionais são mensuráveis, e os instrumentos para monitoramento 

da radiação são calibrados em termos destas grandezas. Para a monitoração de 

rotina, os valores destas grandezas operacionais proporcionam uma avaliação 

suficientemente precisa da dose efetiva e dose de pele, respectivamente, em 

particular, quando estes valores se encontram abaixo dos limites de proteção. 

 
As grandezas operacionais para monitoração individual são grandezas 

definidas no indivíduo, em um campo de radiação real, e devem ser medidas 

diretamente sobre o indivíduo. Como os valores podem variar de pessoa para pessoa 

e com o local do corpo onde são feitas as medições, é necessário se obter valores que 

sirvam de referência. Como os dosímetros individuais não podem ser calibrados 

diretamente sobre o corpo humano, eles são expostos sobre simuladores. Devido à 

dificuldade de fabricação da esfera ICRU, são utilizados simuladores alternativos, por 

exemplo, em forma de paralelepípedo, feitos de polimetilmetacrilato (PMMA) de 

dimensões 30 cm x 30 cm x 15 cm, maciços ou cheios de água (ICRU, 1962). 

 

 A Tabela 3.3 sintetiza o uso adequado das grandezas operacionais conforme 

o tipo de radiação, alvo de monitoração, profundidade de avaliação d (em mm), e 

direção Ω de medição. 
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Tabela 3.3 - Grandezas operacionais de acordo com o tipo de radiação monitorada 
(ICRU, 1962) 

Radiação 

Externa 

Limitante de 

Dose no Corpo 

Grandeza Operacional 

Monitoração de 

Área 

Monitoração 

Pessoal 

Fortemente 

Penetrante 
Dose Efetiva 

Equivalente de 

Dose Ambiente  

H* (10) 

Equivalente de 

Dose Individual 

Hp (10) 

Fracamente 

Penetrante 

Dose Equivalente 

na Pele 

Equivalente de 

Dose Direcional  

H’ (0,07,Ω) 

Equivalente de 

Dose Individual  

Hp (0,07) 

Dose Equivalente 

no Cristalino dos 

Olhos 

Equivalente de 

Dose Direcional  

H’  (3, Ω) 

Equivalente de 

Dose Individual  

Hp (3) 

 

3.2 – Descrição funcional da atividade de gamagrafia industrial 

 

A gamagrafia industrial faz uso de fontes radioativas de 60Co, 75Se e 

principalmente 192Ir, este último amplamente utilizado devido o seu melhor custo-

benefício, com isso, esta fonte radioativa será utilizada como objeto de estudo neste 

trabalho. As fontes radioativas de gamagrafia são obtidas por irradiação 

(bombardeamento) de certos elementos por feixes de nêutrons, produzidas por 

reatores nucleares de alta potência. Estes radionuclídeos emitem radiações 

fortemente penetrantes. 

 

Uma fonte radioativa para uso industrial se constitui em uma série de pequenos 

discos de material radioativo, montada no interior de uma cápsula de aço inoxidável 

austenítico. Este conjunto é hermeticamente selado por soldagem, para que não haja 

possibilidade de dispersão ou fuga do material radioativo para o meio exterior. Em 

seguida, a fonte selada é solidamente fixada à extremidade de um cabo de aço 

reforçado e flexível, com cerca de 15 cm de comprimento, denominado de porta-fonte, 

no qual esta montado, na outra extremidade, um engate, também confeccionado em 

aço inoxidável, que serve para o acoplamento do cabo de comando que controla o 

acionamento (deslocamento) da fonte. Devido a grande variedade de fabricantes e 

fornecedores, existem diversos modelos de engates de portas-fonte. 
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Enquanto fora de operação, o porta-fonte é mantido em um dispositivo de 

armazenamento e transporte chamado irradiador. A blindagem do irradiador é 

composta de urânio exaurido ou tungstênio, dependendo do modelo utilizado. A 

exposição da fonte radioativa para fora do irradiador se dá através de um cabo de 

comando mecânico conectado diretamente no porta-fonte (figura 3.1). O tubo guia fica 

conectado na parte frontal do irradiador e possui a função de conduzir o porta-fonte 

até o terminal de exposição a cada acionamento. 

 

Figura 3.1 – Equipamento de gamagrafia e fonte radioativa selada 

 

O cabo de comando possui 8 metros de extensão, garantindo uma distância 

entre o operador e a fonte radioativa durante o seu acionamento. Esta distância pode 

ser ainda maior dependendo do comprimento do tubo guia, variando entre 1 e 

5 metros.  

 

Não menos importante, o colimador cumpre a função de atenuar os níveis de 

radiação durante o ensaio radiográfico, sendo encaixado no terminal de exposição do 

tubo guia. Existem colimadores direcionais e panorâmicos que são constituídos de 

ligas de tungstênio. 

 

O sistema de controle do irradiador possui característica de projeto que torna 

impossível retirar a fonte pela parte traseira, quando do seu recolhimento, ao término 

da exposição radiográfica. 
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O equipamento de gamagrafia oferece excelente portabilidade, facilitando 

bastante a sua aplicação em obras de campo, tais como, oleodutos, gasodutos, 

refinarias de petróleo, estaleiros navais, etc.  

 

É importante observar que quanto mais próxima se estiver de uma fonte 

radioativa, maior será a dose de radiação recebida. Assim, nunca se deve segurar 

uma fonte radioativa com as mãos. Nesse caso, a distância entre a fonte e a mão 

tenderá a se aproximar de zero e a dose recebida poderá ser suficiente até para 

causar efeitos determinísticos. 

 

A operação é conduzida a distâncias seguras dimensionadas através de 

cálculos teóricos, contudo a aproximação do operador durante o acionamento e 

recolhimento da fonte radioativa é inevitável, assim como a sua exposição à radiação 

durante o percurso da fonte radioativa no interior do tubo guia. Dependendo das 

condições de trabalho, espaço confinado ou trabalho em altura, por exemplo, o 

operador pode ser ainda mais exposto à radiação. 

 

Nesta atividade ocorrem periodicamente situações que operadores e indivíduos 

do público são expostos a altos níveis de radiação ionizante. Embora a técnica 

radiográfica e o equipamento utilizado sejam relativamente simples, o envolvimento de 

várias pessoas na equipe, a mudança constante do local de trabalho e a pressão da 

carga de trabalho, podem induzir descuidos no procedimento operacional e com isso 

ensejar exposições ocupacionais elevadas ou mesmo exposições acidentais às fontes 

radioativas (DA SILVA, 1990). 

 

Outro aspecto que afeta a segurança radiológica é que os clientes podem 

impor uma pressão indevida sobre a empresa de radiografia industrial e, portanto, os 

operadores, para completar uma determinada tarefa em um período restrito de tempo 

(ISEMIR, 2012). A Tabela 3.4 apresenta as cinco deficiências mais comuns 

evidenciadas durante as inspeções de conformidade de instalações de radiografia 

industrial. 
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Tabela 3.4 - Cinco deficiências mais comuns detectadas em inspeções pelas 

empresas de radiografia industrial e órgãos reguladores. 

 

 

3.3 – Efeitos Biológicos no Cristalino 

 

Os tecidos mais radiossensíveis são os integrantes dos órgãos reprodutores, 

medula óssea e cristalino. Este último vem despertando maior atenção por parte dos 

pesquisadores e médicos. A formação de cataratas tem sido documentada como uma 

das principais complicações oculares associados com a exposição à radiação 

ionizante. No entanto, a dose cataractogênica mais baixa e a relação de dose-resposta 

da catarata em humanos não estão bem estabelecidos. O período de latência, o tempo 

entre a irradiação e a aparência de opacidade do cristalino, também é incerto. 

 

O cristalino é uma lente natural biconvexa, transparente, avascular, localizada 

atrás da íris, e, possui em média 4 mm de espessura e 9 mm de diâmetro, sendo 

responsável pela convergência dos raios de luz para a retina, formando a imagem. A 

perda da transparência desta lente constitui a catarata que impede a formação da 

imagem na retina (INFOMEDICA WIKI, 2014). 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a catarata é a 

principal causa de cegueira reversível no mundo. É responsável  por 

Inspeção da empresa Inspeção do órgão regulador 

Uso inadequado do colimador 
Uso inadequado dos medidores de 

radiação 

Taxa de dose no perímetro do 

local de trabalho fora dos limites 

estabelecidos 

Sistema de alerta inadequado para 

evitar a entrada no local de trabalho 

Uso inadequado dos medidores 

de radiação 

Despreparo na aplicação dos 

procedimentos de emergência 

Não há verificação prévia dos 

equipamentos de operação 

Uso inadequado dos sistemas de 

alarme 

Baixo conhecimento sobre os 

procedimentos por parte dos 

operadores 

Taxa de dose no perímetro do local de 

trabalho fora dos limites estabelecidos 
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aproximadamente 48 % dos casos de cegueira no mundo: mais de 17 milhões de 

pessoas sofrem de cataratas. A OMS estima três casos novos de catarata por 1000 

habitantes a cada ano no Brasil isto significa cerca de 600.000 novos casos anuais 

(INFOMEDICA WIKI, 2014). 

 

O principal fator de risco para o desenvolvimento da catarata é a idade. 

Qualquer pessoa com mais de 65 anos tem naturalmente um pouco de opacificação 

do cristalino a qual pode ou não levar a uma perda significativa da visão. Outros 

fatores aceleram o envelhecimento e podem contribuir para o processo de 

aparecimento da catarata, tais como, as diabetes, predisposição genética, trauma 

ocular prévio, consumo excessivo de álcool, exposição à luz solar, tabaco e exposição 

a doses de radiação ionizante. 

 

Existem outros estudos que comprovam que a radiação eletromagnética (não 

ionizante) de alta frequência, provenientes de telefones celulares e outros dispositivos 

eletrônicos, podem ser nocivos aos tecidos oculares, mas o seu efeito sobre o 

cristalino é desconhecido no momento (BORMUSOV, 2008). 

 

A catarata (figura 3.2) é a denominação dada ao elevado grau de opacificação 

do cristalino e é uma condição progressiva que acomete o cristalino. Este inicialmente 

apresenta-se transparente, evoluindo para a cor amarelada e até marrom ou negra, 

dependendo do grau de progressão. Estágios avançados podem levar à cegueira 

(INFOMEDICA WIKI, 2014). 

 

 

Figura 3.2 – Posição do cristalino no globo ocular e catarata 

 

Em geral, opacidades detectáveis clinicamente podem não ser diagnosticadas 

como catarata, tendo em vista que a catarata é diretamente associada a um elevado 

grau de opacidade, ocasionando a deficiência visual na pessoa. Estágios iniciais de 

opacificação do cristalino não costumam resultar em deficiência visual, mas a 
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gravidade dessas mudanças pode aumentar progressivamente com a dose e o tempo 

até que a visão seja prejudicada e a cirurgia de catarata tornar-se necessária (ICRP, 

2012). 

 

Existem três tipos mais comuns de catarata: nuclear, subcapsular posterior e 

cortical (figura 3.3). A catarata subcapsular posterior (PSC) afeta a parte traseira do 

cristalino, iniciando numa minúscula região à direta, no acesso da luz à retina, 

causando relevante diminuição da visão mesmo em ambientes iluminados. A 

opacificação nuclear está associada a uma melhora na visão para perto por 

desenvolver miopia e afetar o centro cristalino, tornando-se, com o passar do tempo, 

mais amarelada ou embaçada, prejudicando a acuidade visual. Já a cortical atinge as 

bordas do cristalino e se inicia apresentando o esbranquiçamento, opacificação em 

formato de cunha ou listras na borda exterior ao córtex do cristalino, permitindo boa 

visão até total comprometimento do eixo visual. Somente as cataratas subcapsulares 

posteriores e corticais são atribuídas ao efeito das radiações ionizantes (INFOMEDICA 

WIKI, 2014). 

 

Figura 3.3 – Tipos de catarata 

 

A radiação ionizante provoca a opacidade parcial ou total do cristalino e resulta 

de células danificadas, cobrindo a superfície posterior da lente. Os sintomas podem 

aparecer em um ou dois anos, após a exposição de uma dose elevada ou muitos anos 

após a exposição a doses mais baixas. Não está claro com que frequência a catarata 

provocada pela radiação pode levar à deficiência visual grave, embora existam 

estudos recentes (RERF, 2007) sobre incidência de catarata de 20-30% após uma 

dose de 1,0 Gy. O período de latência de tais alterações é inversamente relacionado 

com a dose. Pode existir um limiar inferior de dose, abaixo do qual a catarata não 

aparece, embora as análises recentes não conseguissem detectar este limiar inferior, 

ou se houver um limiar, ele deve se situar em algum nível abaixo de 0,8 Gy. A Figura 

3.4 mostra a relação entre a dose de radiação e opacidade cortical do cristalino 

(RERF, 2007). 
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Figura 3.4 – A relação entre o risco de desenvolver a opacidade cortical do 

cristalino e a dose de radiação 

 

A Figura 3.5 descreve o mecanismo de formação da opacidade do cristalino  

causada pela radiação. Existe uma camada transparente de células epiteliais, no lado 

frontal e anterior da cápsula que cobre o cristalino. Esta camada mantém o cristalino 

através do seu crescimento gradual para o centro, obtida através da divisão celular na 

periferia (chamado de equador) do cristalino. A radiação é particularmente prejudicial 

às células em divisão, com isso as células expostas no equador são mais propensas a 

danos. Por razões desconhecidas, as células danificadas movem-se na direção da 

parte traseira do cristalino antes de convergir para o centro. Tais células provocam o 

espalhamento da luz, resultando em opacidade (RERF, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Opacidade do cristalino na região subcapsular posterior causada por 

radiação (HICARE,1991) 
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(3.7) 

(3.6) 

(3.5) 

3.4 – Método de Monte Carlo aplicado ao Programa Visual Monte Carlo 

 

Neste subcapítulo serão descritos os principais aspectos dos fundamentos 

teóricos do programa, bem como a parte visual e funcional do programa desenvolvida 

para a estimativa de dose de radiação. 

 

3.4.1 – Interação de Fótons com a Matéria (TAHUATA, 2014) 

 

Fótons, na faixa de energia de 0,02 MeV a 3 MeV, estão sujeitos a quatro tipos 

de interação com a matéria: (a) espalhamento Rayleigh,(b) efeito fotoelétrico, (c) efeito 

Compton, e (d) produção de pares. 

 

A importância relativa do tipo de interação depende da energia do fóton e do 

número atômico efetivo do meio (Zef). Para matéria com baixo Zef (ar, água, tecido), a 

probabilidade de ocorrer uma interação Compton é maior que para os outros tipos de 

interação, na faixa de energia de 0,050 - 3 MeV.  

 

a) O efeito Compton 

 

Um fóton com energia ko interage com um elétron atômico livre e é espalhado, 

com energia k, pelo ângulo . Obtém-se a energia k, do fóton espalhado, através da 

equação 3.5: 

 

onde, m é a massa de repouso do elétron. 

 

Para determinar as energias máxima (kmax) e mínima (kmin), é necessário 

considerar cos  = 1 e cos = -1, respectivamente. Assim temos: 
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(3.8) 
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(
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As seções de choque para o efeito Compton são obtidas das equações de 

Klein – Nishina, equação 3.8: 

 

 

onde : r = raio clássico do elétron (cm); X0   = comprimento de onda da radiação 

(cm);  n = densidade de elétrons no meio (elétrons/cm3); Em = energia de repouso do 

elétron (MeV); e  

 

 

 

 

 

 

 

b) O efeito fotoelétrico 

 

O efeito fotoelétrico é o efeito predominante para fótons de baixa energia. 

Como a energia de ligação do elétron não é nula, o fóton pode ceder toda a sua 

energia ao elétron. Um fóton incidente, com energia k, interage com um elétron ligado 

a um núcleo, com energia de ligação E. O fóton é absorvido, e o elétron recebe a 

energia k’, onde: 
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(3.16) 

Não existe uma equação simples para a seção de choque diferencial devido ao 

efeito fotoelétrico. As tabelas de coeficientes de interação são publicadas com base 

em experiências, suplementadas por extrapolações apoiadas pela teoria.  

 

Na região de energia que predomina o efeito fotoelétrico, k < 0,1 MeV, a seção 

de choque fotoelétrica de um átomo, fotoelétrica, é dada, aproximadamente, pela 

equação 3.16: 

 

O coeficiente de atenuação em massa do efeito fotoelétrico (/) é dado pela 

equação 3.17: 

 

 

c) Espalhamento Rayleigh 

 

O espalhamento Rayleigh predomina para fótons de baixa energia, abaixo de 

0,03 MeV. O espalhamento dos fótons é elástica portanto nenhuma energia é 

transferida para o meio, Desta maneira, o espalhamento Rayleigh não contribui para a 

dose absorvida. 

 

d) Produção de pares. 

 

Na faixa de energia entre 1,02 MeV e 3 MeV e para matéria de baixo número 

atômico, a probabilidade de uma interação envolvendo a produção de pares é inferior 

a 1% da soma da probabilidade de uma interação fotoelétrica mais uma interação 

Compton. Para os fótons emitidos pelo 192Ir, o fóton de energia mais alta é de 

0,612 MeV. Como a produção de pares requer uma energia acima de 1,02 MeV, para 

fótons emitidos pelo 192Ir este tipo de interação não é possível. 
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(3.21) 

4

) 

(3.22) 

4

) 

 

Dois parâmetros são importantes para o cálculo da dose absorvida: o 

coeficiente de atenuação em massa total e o livre caminho médio. 

 

O coeficiente de atenuação em massa total (µ/) é definido como a soma dos 

coeficientes parciais: 

 

onde, µ/ é a expressão macroscópica da seção de choque. Se multiplicado 

pela densidade do meio e invertido, obtém-se 1/µ, que é o livre caminho médio ().  

 

Considerando um feixe com I0 fótons incidentes em um material absorvedor, 

com coeficiente de atenuação total µ (cm-1), o número dI de fótons que são removidos 

do feixe em uma distância dx é expresso por: 

onde, I = número de fótons que atravessa a distância x no material. 

 

A razão dI/I representa a probabilidade do fóton sofrer uma interação no 

espaço dx. Integrando, e colocando I = I0 quando x = 0, obtém-se: 

 

 

A razão I/I0 representa a probabilidade do fóton percorrer a distância x sem 

sofrer interação. A probabilidade de um fóton sofrer interação numa distância entre x e 

x + dx é representada por: 

 

Para cada número aleatório  distribuído uniformemente no intervalo 0 < 1, 

existe uma variável x, de uma função de distribuição de probabilidade, que obedece à 

seguinte relação 3.22:  

Substituindo o valor de P(x), tem-se: 
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Resolvendo a equação 3.24 para x, tem-se 

 

 

 

A distância entre interações, S, é derivada através da seguinte equação: 

 

 

onde,  = 1/µ é o livre caminho médio em cm. 

 

3.4.2 – O Programa Visual Monte Carlo (HUNT, 1998) 

 

Cálculos utilizando a técnica de Monte Carlo são diferentes dos cálculos 

determinísticos. Com cálculos de Monte Carlo não se resolvem equações de 

transporte analiticamente, mas simulam-se partículas individuais e registram-se alguns 

aspectos do comportamento delas. O comportamento médio é então inferido a partir 

do Teorema do Limite Central, a partir do comportamento médio das partículas 

individuais. No método de Monte Carlo simula-se o transporte de partículas entre 

eventos separados no tempo e espaço. 

 

O método de Monte Carlo pode, a princípio, resolver qualquer problema de 

transporte de partículas, em qualquer geometria. O método simula as leis físicas que 

agem sobre as partículas. A exatidão dos resultados obtidos depende somente da 

aproximação das teorias físicas e os algoritmos matemáticos com a “realidade” das 

interações, e do número de “histórias” executadas. 
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O desenvolvimento do programa Visual Monte Carlo (VMC) começou em 1999 

no IRD/CNEN, e a versão atual foi lançada em agosto de 2014. O programa VMC foi 

desenvolvido na linguagem de programação Visual Basic© 6.0, opera em ambiente 

Windows e possui uma interface gráfica interativa, onde é possível observar o 

transporte da radiação dentro e fora do simulador, bem como a estrutura anatômica do 

simulador (HUNT, 1998). 

 

O programa VMC utiliza o gerador de números randômicos RANMAR, com 

uma periodicidade de aproximadamente 1030. O transporte de elétrons não foi 

considerado para estes cálculos, devido ao seu pequeno percurso no tecido humano 

para estas energias.   

3.4.3 - Determinação de Erros no Método de Monte Carlo. 

 

O resultado de um cálculo, utilizando o método de Monte Carlo, representa a 

média de várias “histórias” executadas durante a simulação.  As “histórias” são 

geradas por amostragem aleatória, e é atribuído um valor da grandeza estudada a 

cada “história”.  

 

Seja p(x) a função de probabilidade da escolha de uma “história” de valor x. A 

resposta verdadeira (média real) E(x) é o valor esperado de x, onde:  

 

Os valores de p(x) e, portanto, de E(x), não são conhecidos exatamente, mas a 

média verdadeira, M, pode ser estimada através do método de Monte Carlo: 

 

 

onde xi = valor de x correspondente à “história” i, e N é o número total de 

“histórias”. 

 

 

 

 

 

A variância, S2, pode ser estimada através de Monte Carlo, utilizando: 
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onde, S é o desvio padrão do valor x, obtido utilizando os valores xi que foram 

gerados por amostragem aleatória. 

 

A variância da distribuição de médias M é calculada pela equação 3.31: 

 

 

 

 

Para reduzir SM à metade é necessário executar quatro vezes o número de 

“histórias”, o que é um problema inerente ao método de Monte Carlo utilizando o 

Teorema do Limite Central, quando N >> 1: 

 

 

3.4.4 Características do Simulador do VMC 

O programa permite a utilização dos simuladores ICRP Reference Male e ICRP 

Reference Female, representando os modelos do macho adulto de referência e fêmea 

adulta de referência (Tabela 3.5). 

 

 

Tabela 3.5: Principais características do simulador computacional ICRP Reference 

Male (ICRP, 2009) 

Propriedades ICRP Reference Male 

Altura (m) 1,76 

Massa (Kg) 73,0 
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Número de voxels 7.307.264 

Espessura da fatia (altura do voxel, mm) 8,0 

Tamanho do voxel no plano x e y(mm) 2.137 

Volume do voxel (mm3) 36,54 

Tamanho do matriz (x, y, z) (128, 256, 223) 

 

Os órgãos e tecidos representados nos simuladores do VMC (Tabela 3.6) 

atendem as recomendações contidas na ICRP 103 (2007) e ICRP 110 (2009). O valor 

de dose efetiva reportado pelo VMC só se refere ao cálculo ponderado dos órgãos 

masculinos. Na nova definição de dose efetiva, esta dose é a média das doses 

efetivas masculinas e femininas. Para avaliar a dose efetiva corretamente, seria 

necessário repetir todos os cenários realizados com o simulador masculino com o 

simulador feminino também. 

Tabela 3.6: Lista de órgãos, com volumes segmentados e massas resultantes em 

comparação com as massas de referência (ICRP, 2009) 

 

Órgão 

ICRP Reference Male 

Volume (cm3) Massa (g) 
Massa de 

Referência (g)* 

Glândulas supra-renais 13,6 14,0 14 

Vasos sanguíneos 973,7 1.032,1 5.600 

Cérebro 1.381,0 1.450,0 1.450 

Peito 25,6 25,0 25 

Olhos 14,3 15,0 15 

Cristalinos 0,4 0,4 0,4 

Vesícula biliar 66,0 68,0 68 

Estômago 384,6 400,0 400 

Intestino 961,6 1000,0 1000 

Cólon 644,2 670,0 670 

Coração 795,4 840,0 840 

Rins 295,3 310,0 310 

Fígado 1.714,3 1.800,0 1.800 

Continuação da Tabela 3.6 

Pulmões 2.891,3 1.200,0 1.200 

Tecido linfático 134,0 138,0 730 

Tecido muscular 27.619,0 29.000,0 29.000 

Esôfago 38,8 40,0 40 

Pâncreas 133,3 140,0 140 
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Órgão 

ICRP Reference Male 

Volume (cm3) Massa (g) 
Massa de 

Referência (g)* 

Glândula pituitária 0,6 0,6 0,6 

Próstata 16,5 17,0 17 

Tecido residual (adiposo) 21.535,2 20.458,4 18.200 

Glândulas salivares 82,5 85,0 85 

Pele 3.420,2 3.728,0 3.300 

Esqueleto 7.725,3 10.450,0 10.450 

Baço 144,2 150,0 150 

Dentes 18,2 50,0 50 

Testículos 33,7 35,0 35 

Timo 24,3 25,0 25 

Tireóide 19,2 20,0 20 

Língua 69,5 73,0 73 

Amígdalas 2,9 3,0 3 

Ureteres 15,5 16,0 16 

Bexiga 240,4 250 50 

Total 71.109,9 73.000 73.000 

*Massa de referência: ICRP 89 [2002] 

  

O programa VMC estima a dose equivalente no tecido em todas esses órgãos 

e tecidos somando a energia depositada em cada voxel, O programa auxilia na 

estimativa de doses equivalentes nos cristalinos, demais órgãos de interesse, Hp(10) 

posicionado no tórax e estima a dose efetiva recebida por indivíduos 

ocupacionalmente expostos ou indivíduos do público. 

 

Pode-se observar, através de cortes no simulador, os detalhes dos órgãos do 

corpo humano simulado. As figuras 3.6(a), 3.6(b) e 3.6(c) mostram os detalhes do 

simulador em vista sagital, coronal e axial, este último permitindo a visualização do 

tecido do cristalino. 
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(a)                 (b)                      (c) 

Figura 3.6 – Vistas sagital, coronal e axial do simulador ICRP Reference Male 

 

Pode-se observar através da figura 3.7, a fatia número 208 do simulador 

mostrando os olhos (voxels verdes) e os cristalinos (voxels amarelos). 

 

 

       Figura 3.7 – Vista axial dos olhos e cristalinos do simulador ICRP Reference Male 

 

A fatia 168 do simulador (figura 3.8) mostra os voxels utilizados para 

caracterizar Hp(10). Os voxels de Hp(10) estendem ao longo de duas fatias, somando 

no total de 2 x 10 x 3 = 60 voxels. A profundidade média dos voxels de Hp(10) 

corresponde a 4,5 x 2,137 mm = 9,6 mm que é utilizado para corresponder a uma 

profundidade de 10 mm debaixo do tecido.  
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         Figura 3.8 – Vista axial dos voxels de Hp(10) do simulador ICRP Reference Male 

 

Pode-se visualizar qualquer parte ou órgão do simulador e pode-se movimentar 

a fonte radioativa em relação ao simulador para depois executar o número de histórias 

necessárias, obtendo-se as doses nos órgãos de interesse. 

3.4.5 Validação do Programa Visual Monte Carlo 

 

A utilidade de um programa de Monte Carlo é demonstrada através da 

validação dos resultados do programa através da comparação dos resultados 

calculados com medições reais ou com os resultados calculados usando outros 

programas de Monte Carlo. 

 

O VMC cálculo de dose foi validado por DA SILVA (2003) através da verificação 

da sua resposta e posterior comparação com resultados de dose obtidos nos métodos 

convencionais, utilizando-se simuladores físicos.  

 

O VMC cálculo de dose foi recentemente utilizado para comparar resultados 

calculados nos simuladores ICRP Male e ICRP Female usando MCNP, EGS e GEANT 

4. Os resultados do VMC cálculo da dose foi comparado com os resultados fornecidos 

pelos outros programas de Monte Carlo (MARTINS et al., 2014). 
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CAPÍTULO 4 
 

METODOLOGIA 

 

A simulação dosimétrica em diferentes cenários de exposições planejadas e 

acidentais selecionados consistiu na estimativa das doses de radiação recebidas pelo 

operador de gamagrafia industrial, através de método computacional. Neste capítulo 

apresentar-se-á a metodologia utilizada para a utilização do programa VMC, avaliação 

de incertezas e estimativa de dose. 

 

Baseado em observações de campo e entrevistas com operadores, foram 

definidos dois tipos de cenários distintos para estimativa dosimétrica: a exposição 

ocupacional durante a exposição planejada e a exposição durante um acidente 

radiológico em gamagrafia industrial. 

 

4.1 – Delineamentos dos Cenários 

 

4.1.1 - Exposições Planejadas 

 

O objetivo desta etapa é definir os cenários mais críticos onde o operador está 

mais exposto à radiação durante a operação do equipamento de gamagrafia industrial, 

considerando o tempo e a distância do operador em relação à fonte radioativa durante 

as exposições planejadas. Definindo estes cenários, o trabalho visa obter medidas 

com o programa computacional Visual Monte Carlo, adaptado para os cálculos de 

irradiação externa, e posteriormente, compará-los com os limites de dose 

ocupacionais estabelecidos pelo órgão regulador. 

 

Os cenários possíveis dependem de diversos fatores, principalmente do tipo e 

posicionamento do equipamento a ser inspecionado. Uma peça de corpo de prova, por 

exemplo, pode ser posicionado na superfície do solo durante o ensaio e uma 

tubulação a ser radiografada pode ter sua altura variável em relação ao solo, 

dependendo do projeto de construção e finalidade industrial. 

 

Baseados na observação no campo e entrevistas com os operadores de 

gamagrafia, foi definido alguns modelos de cenários mais comumente utilizados em 

gamagrafia industrial. Com isso, foram estabelecidas, nos cenários, três alturas 

distintas da fonte exposta em relação ao solo (figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Cenários durante a exposição e recolhimento da fonte radioativa 

 

Considerando a distância mais crítica entre o operador e a fonte exposta, este 

ocorre quando o operador realiza o procedimento de exposição e recolhimento da 

fonte radioativa. Neste cenário, o operador permanece a uma distância variável que 

depende do posicionamento do arranjo radiográfico e comprimento do cabo de 

comando e tubo guia. 

 

Em geral, o comprimento total do cabo de comando e tubo guia é praticamente 

igual nos modelos existentes no mercado, mas o ângulo de posicionamento pode 

variar dependendo do arranjo radiográfico, principalmente em serviços em altura, 

permanecendo o operador a uma distância de 5 a 10 metros da fonte radioativa, numa 

condição mais crítica, ou seja, fazendo uso do menor tubo guia existente. O 

deslocamento da fonte no tubo guia não foi considerado relevante neste cenário, uma 

vez que a variação da distância entre a fonte radioativa e o simulador está contida 

dentro da faixa apresentada acima e que a fonte se desloca rapidamente dentro do 

tubo. 

 

Na figura 4.1, mostramos o simulador em diferentes posições de exposição à 

radiação durante os procedimentos de exposição e recolhimento da fonte radioativa. 

 

De forma conservativa, não serão considerados, nos cenários apresentados, 

qualquer tipo de blindagem adicional, tais como, placas, calhas, colimadores e 

blindagens, possivelmente existentes nos cenários do ensaio radiográfico. 

 

A obtenção do tempo de exposição do operador à radiação pode variar muito, 

dependendo da técnica, do radionuclídeo e da espessura do corpo de prova. A 

velocidade de cada operador pode variar dependendo do seu porte físico e destreza, 
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variando o tempo de exposição à radiação a cada procedimento. O fator 

comportamental de cada operador também pode influenciar nesta estimativa. O 

comportamento humano se manifesta como resultado da interação de elementos 

internos e externos, a saber: personalidade, expectativas, experiências e inserção 

sociocultural.  

 

O tempo de permanência do operador na distância mais crítica pode ser 

dividido em dois tempos distintos, o tempo de exposição (percurso da fonte radioativa 

do irradiador ao terminal de exposição) e o tempo de recolhimento (percurso da fonte 

radioativa do terminal de exposição ao irradiador) da fonte radioativa. Neste percurso 

no tubo guia a fonte radioativa não possui atenuação. O operador realiza a exposição 

da fonte radioativa (figura 4.2) após a preparação do arranjo e colocação do filme 

radiográfico. O recolhimento dá-se após a exposição do filme à radiação. Ambos os 

tempos dependem do comprimento do tubo guia utilizado no equipamento de 

gamagrafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Exposição da fonte de gamagrafia 

 

 A fonte radioativa desloca-se no tubo guia numa velocidade média de 1,0 m/s. 

Considerando, neste cenário, o comprimento de tubo guia com 2 metros de 

comprimento, temos a fonte radioativa deslocando-se num tempo médio de 2 

segundos para expor ou recolher à sua blindagem. Nesta condição deve ser 

considerado ainda o tempo de permanência do operador após a exposição, antes do 

seu afastamento em relação à manivela do comando, e o tempo de permanência do 

operador logo na sua chegada, na sua aproximação à manivela do telecomando, para 

recolhimento da fonte, ambos quantificados através de observações de campo, num 
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tempo de aproximadamente 8 segundos. Somando os tempos leva a um tempo total 

de 12 segundos de exposição do operador por irradiação. 

 

Como mencionado antes, os tempos de permanência estabelecidos podem 

sofrem variações dependendo do comportamento do operador, principalmente em 

relação ao recolhimento da fonte, onde foi observada uma preocupação maior por 

parte do operador, em se antecipar na chegada à manivela do comando, evitando 

possíveis sobreexposições do filme radiográfico. Uma sobreexposição mínima que 

seja, pode causar a perda do filme radiográfico, tornando necessária uma nova 

exposição radiográfica. Neste cenário, temos uma estimativa, considerando o 

somatório dos tempos, num total de 12 segundos para realização da exposição e 

recolhimento da fonte por radiografia/filme. 

 

 Num dia de trabalho, o operador pode realizar um número de radiografias 

maior ou menor dependendo da carga de trabalho prevista. LEOCADIO (1998) 

estimou o número médio anual de exposições usando os dados colhidos durante o 

acompanhamento de instalações radiativas de radiografia industrial no período de 

1992-1996. Utilizando um número médio de 12 exposições por dia e 250 de dias 

trabalhados por ano o operador permanece diretamente exposto à fonte durante 

36000 segundos ou 10 horas por ano. 

 

4.1.2 – Exposições Acidentais 

 

O objetivo desta etapa é definir os cenários mais críticos onde o operador está 

exposto à radiação durante um eventual acidente radiológico com equipamento de 

gamagrafia industrial. Definindo estes cenários, o objetivo é obter cálculos de dose 

com o programa computacional VMC, adaptado para os cálculos de irradiação 

externa, e posteriormente, compará-los com os limites de dose ocupacionais e limiares 

de dose de efeitos determinísticos da radiação. 

 

O acidente mais frequente em gamagrafia industrial ocorre quando o operador 

não realiza a monitoração radiológica utilizando um detector de taxa de dose ativa, a 

fonte não é recolhida para a posição blindada, e então o operador é diretamente 

exposto à fonte radioativa inadvertidamente. O operador se aproxima da fonte 

radioativa acreditando no seu retorno à blindagem, quando na verdade a mesma 

permanece exposta durante a troca do filme e preparação do arranjo radiográfico 

(figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Fotos de reconstituições de dois acidentes em gamagrafia industrial 

 

Durante a exposição não planejada (acidental), a posição do operador em 

relação à fonte radioativa depende do arranjo radiográfico, que por sua vez depende 

do tipo de equipamento que está sendo inspecionado. 

 

Considerando cenários reais para o presente estudo, o operador ao realizar a 

troca do filme radiográfico pode aproximar-se da fonte radioativa a uma distância “X”, 

permanecendo a fonte radioativa a uma altura “Y” em relação ao solo. Utilizando 

reconstruções de acidentes reais em gamagrafia industrial, três cenários típicos foram 

definidos como ilustrados na figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Cenários típicos de acidente em gamagrafia industrial 

 

Considerando o deslocamento do operador entre o comando de acionamento e 

o arranjo radiográfico, iniciaremos a simulação com uma distância de 10 metros com o 

operador se deslocando a uma velocidade média de 1,4 m/s (WIKIPEDIA, 2014) em 

direção a fonte radioativa, tanto para a ida como para a volta em relação ao arranjo, 

com a fonte exposta. 

 

Baseados na observação no campo, o tempo de permanência na troca dos 

filmes antes de cada nova exposição leva em média 60 segundos. 
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O número de exposições depende basicamente do momento quando for 

identificado o acidente, quanto mais tardia for essa identificação, maior será o número 

de exposições inadvertidas do operador à radiação, consequentemente, maiores serão 

as doses acidentais.  

 

Numa situação de exposição acidental, a fonte radioativa pode permanecer ou 

não dentro do colimador após a sua desconexão ou quebra. Neste estudo foram 

consideradas, nos cenários apresentados, as simulações com e sem o uso do 

colimador, sendo possível uma posterior comparação entre os resultados obtidos em 

cada cenário. 

 

4.2 – Etapas de Execução do Programa VMC 

 

Para execução do programa VMC, é necessário seguir, cinco etapas: a) a 

escolha da fonte: externa ou interna; b) a escolha do simulador: ICRP male ou ICRP 

female; c) a escolha do radionuclídeo e seus parâmetros, tais como, forma geométrica, 

atividade e tempo de exposição; d) a determinação da posição da fonte radioativa em 

relação ao simulador, usando as coordenadas x, y e z; e, por fim, e) a determinação do 

número de histórias a serem executadas no programa. Tais etapas são mostradas nas 

Figuras 4.5 e 4.6. 

 

 

Figura 4.5 – Tela do programa VMC para sequência das etapas “a”, “b” e “c” 
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Figura 4.6 – Tela do programa VMC para sequência das etapas “d” e “e” 

 

O programa, ao atingir o número de histórias selecionado, emite os resultados 

da simulação em uma janela na parte lateral direita da tela, onde constam as doses 

equivalentes nos órgãos e tecidos, o equivalente de dose individual Hp(10) e a dose 

efetiva, de acordo com o simulador escolhido, isto é, o ICRP male ou ICRP female. 

Adicionalmente, o programa gera relatórios, em formato de arquivo TXT, com 

informações detalhadas sobre o resultado da simulação. A Figura 4.7 ilustra o relatório 

de saída do programa. 

 

 

Figura 4.7 – Relatório de saída do programa VMC. 
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No programa VMC, uma “história” significa uma desintegração nuclear do 

átomo de interesse, neste caso 192Ir, a trajetória completa de um fóton emitido por uma 

fonte radioativa na direção do simulador voxel, a interação do fóton nos voxels do 

simulador e a deposição da energia nos voxels do simulador. A Figura 4.9 apresenta 

um diagrama ilustrando a simulação. 

 

No presente trabalho, a simulação consiste de uma fonte de radiação com 

geometria isotrópica, irradiando dentro de uma sala de 30 m de largura por 30 m de 

profundidade e 15 metros de altura preenchida de ar. As paredes da sala são de 

concreto e possuem uma espessura de 2 m (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8 – Sala de simulação do VMC 

 

No centro da sala é localizado o simulador do corpo humano constituído de 

voxels. Cada voxel possui formato de um paralelepípedo, e a composição física de 

cada voxel corresponde a um tecido do corpo humano. No processo de interação dos 

fótons, que se realiza por efeito fotoelétrico ou Compton, existe a probabilidade de 

cada fóton depositar energia em um voxel específico. Integrando a quantidade de 

energia depositada pode-se calcular a dose no conjunto de voxels que representa 

cada órgão, ou tecido do corpo humano.  
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Figura 4.9: Diagrama em blocos representando um resumo da "história" do fóton 

desde a emissão da fonte radioativa até o simulador voxel. 

Iniciar “história”: 
emissão do fóton da 
fonte. Transportar o 
fóton pela sala 

 

NÃO: o fóton entra 
em outro tecido ou 
sai do simulador 

 

Compton 

 

Fotoelétrico 

Detecta a entrada do fóton no simulador 

Detecta qual tecido o fóton está 

atravessando 

Calcula a distância entre a entrada e saída 
do tecido: L (cm) 

 

    Cálculo de Monte Carlo:       

o fóton interagiu na distância L? 

 

Verifica se a interação é 
Compton ou Fotoelétrica 

 

Simular o espalhamento: nova 
energia e nova direção. A energia 
do elétron gerado na interação 
Compton é depositada no         
voxel representando o tecido 

 

Toda energia do fóton 
é depositada no voxel, 
representando o tecido 

 

S



 

46 

 

 

4.3 – Verificação do Equilíbrio Eletrônico 

 

Assume-se que a energia transferida pelo fóton para um tecido é depositada no 

ponto de interação (Aproximação kerma). Esta aproximação é válida somente quando 

há equilíbrio eletrônico no local onde ocorre a interação e será considerada para fins 

de simplificação computacional. 

 

No programa VMC os valores de fotoelétrica e Compton são calculados utilizando a 

interpolação de splines aplicados a informação obtido do site NIST XCOM. No 

programa VMC, o algoritmo de rejeição de Kahn é utilizado para executar a 

amostragem numérica do ângulo de espalhamento devido á interação Compton. 

No caso deste trabalho, foi realizado um binning das energias iniciais dos 

elétrons resultantes das interações fotoelétrica e de Compton produzidas pelos fótons 

emitidos pelo 192Ir (Tabela 4.1 e Figura 4.10).  

 

Tabela 4.1: Energias dos fótons emitidos pelo 192Ir e o percentual de 

decaimento absoluto de cada fóton. 

Energia 

(MeV) 
Iabs(%) 

0,0614 0,0122 

0,0630 0,0210 

0,0651 0,0267 

0,0668 0,0457 

0,0757 0,0199 

0,205 0,0334 

0,296 0,302 

0,308 0,317 

0,316 0,870 

0,468 0,517 

0,484 0,0319 

0,588 0,0452 

0,604 0,0820 

0,612 0,0534 
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Figura 4.10 – Esquema de decaimento do 192Ir 

 

O gráfico do espectro dos elétrons é indicado na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 – Espectro normalizado de energia inicial de elétrons secundários 

 

Como pode ser visto pelo gráfico, mais de 99% das energias iniciais dos 

elétrons estão abaixo de 300 keV. 

 

Do banco de dados do programa XCOM (NIST, 2014) foram obtidos dados de 

alcance máximo de elétrons na água em função da energia (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Alcance máximo de elétrons na água em função da energia 

 

 

Pode ser visto na Figura 4.12 que o alcance máximo (menos de 1% dos 

elétrons chega a atingir esta distância) para 300 keV é em torno de 0,8 mm. Cada 

voxel tem as dimensões de 2,137 x 2,137 x 8 mm. Portanto, o equilíbrio eletrônico 

para este estudo é alcançada dentro da primeira camada de voxels. Numa 

profundidade de 3 mm, o cristalino está em condições de equilíbrio eletrônico. 

 

4.4 - Avaliação de Incertezas 

 

O método de Monte Carlo é sujeito a incertezas devido à natureza estatística 

da técnica. As incertezas estatísticas (Tipo A) para as exposições planejadas foram 

estimadas através do seguinte método. Para uma altura de 2 cm da fonte e para as 

distâncias de 5 e 10 metros, 5 versões do programa VMC com pequenas diferenças 

entre si foram executados. A diferença entre as 5 versões foi que, para cada fóton 

emitido, 0, 5, 10, 15 ou 20 números randômicos adicionais foram gerados mas não 

utilizados cada vez que a direção inicial do fóton foi definido. Desta maneira, cada 

conjunto de histórias seguia uma sequencia diferente. Desta maneira, para a mesma 

geometria, as doses absorvidas para cada tecido ou órgão são diferentes para cada 

versão. A técnica de incluir números randômicos adicionais é equivalente a alterar a 

“semente” do gerador de números randômicos.  

 

Para as duas distâncias foram calculadas as médias de cada tecido e órgão M 

e o desvio padrão σ. Foi calculado o coeficiente de variação (CV) para as distâncias 5 

e 10 metros. Como o CV varia aproximadamente linearmente com a distância da fonte, 
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foram calculados os coeficientes de variação para as outras distâncias utilizando um 

ajuste linear. Os valores de CV assim calculados são indicados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Coeficientes de variação por órgão em função da distância da fonte-

simulador 

Coeficiente de variação 

Órgão 5m 6m 7m 8m 9m 10m 

Cristalino 0,052 0,062 0,072 0,082 0,093 0,103 

Olho 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,035 

Mama 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,046 

Tireóide 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,008 

Gônadas 0,010 0,012 0,013 0,015 0,017 0,034 

Hp(10) 0,053 0,063 0,074 0,084 0,095 0,114 

Efetiva 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 

 

Como esperado, quanto menor o volume do órgão, maior é o coeficiente de 

variação. Para a mesma distância, os CV de altura de fonte de 2 cm foram utilizados 

para as alturas de 1 m e 2 m acima do piso. 

 

No caso das exposições acidentais, não foram calculadas as incertezas 

estatísticas (Tipo A). A maior contribuição da dose é quando o simulador está estático 

em frente à fonte radioativa, e que neste caso, a menor proximidade (40 cm dos olhos) 

faz com que a incerteza estatística seja bem reduzida e irrelevante para esta 

estimativa. 

 

4.5 – Estimativa de Exposições Planejadas através do “VMC” 

 

Na estimativa de dose em exposições planejadas, as simulações 

computacionais foram realizadas tendo sido simulado o corpo humano com um dos 

simuladores disponível no programa: ICRP Reference Male. 

 

Para obter um estudo mais aprofundado, o programa VMC foi modificado nesta 

nova versão (Agosto-2014) especificamente para calcular a dose equivalente somente 

nos cristalinos, composto por 8 voxels em cada olho com dimensões de 2,137 x 2,137  

x 8 mm cada voxel e compará-lo com a dose equivalente nos outros órgãos e tecidos. 

 

A simulação computacional teve como finalidade estimar a dose equivalente 

nos principais órgãos do simulador, incluindo o cristalino, tendo sido baseada no 

cenário da simulação previamente ilustrado na figura 4.1. Realizou-se, para tanto, uma 
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irradiação frontal do simulador computacional com uma fonte radioativa isotrópica de 

192Ir, com 1,0 TBq de atividade, à distâncias de 5 a 10 m do simulador, e a três alturas 

distintas em relação ao solo. Simulou-se a exposição considerando um tempo total de 

12 segundos por exposição. 

 

Foram simulados 2 x 109 histórias, cada história significando uma 

transformação nuclear de 192Ir. O tempo médio computacional necessário foi de 6 dias 

consecutivos, ou seja, 144 horas para cada simulação. O tempo computacional é 

diretamente proporcional ao número de histórias selecionado no programa. Foram 

utilizadas as localizações da fonte ilustradas na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Coordenadas da fonte radioativa em relação ao simulador ICRP Male 

Altura 

do solo 

[m] 

Distâncias Fonte versus Simulador [m] e  

Coordenadas: x; y; z [cm] 

5 6 7 8 9 10 

0,2 486,2; 27,2; 2 586,2; 27,2; 2 686,2; 27,2; 2 786,2; 27,2; 2 886,2; 27,2; 2 986,2; 27,2; 2 

1,0 
486,2; 27,2; 

100 

586,2; 27,2; 

100 

686,2; 27,2; 

100 

786,2; 27,2; 

100 

886,2; 27,2; 

100 

986,2; 27,2; 

100 

2,0 
486,2; 27,2; 

200 

586,2; 27,2; 

200 

686,2; 27,2; 

200 

786,2; 27,2; 

200 

886,2; 27,2; 

200 

986,2; 27,2; 

200 

 

A posição y = 27,2 cm é localizada no centro do eixo y do simulador. Na figura 

4.13 o centro do simulador é localizado a 5 metros da fonte. A linha vermelha 

representa a metade da profundidade do simulador, de comprimento 13,8 cm. 

Somando 13,8 cm a 486,2 cm (linha amarela) leva a distância total de 500 cm. 

Figura 4.13 – Definição da distância entre o simulador e a fonte no plano sagital 

  

 

 



 

51 

 

4.6 – Estimativa em Exposições Acidentais através do “VMC” 

 

Na estimativa de dose em exposições acidentais, as simulações 

computacionais foram realizadas com o simulador ICRP Reference Male, incluindo o 

recurso de simular a movimentação do simulador durante a exposição à radiação. 

 

A simulação computacional teve como finalidade estimar a dose equivalente 

nos principais órgãos do simulador, incluindo o cristalino, tendo sido baseada no 

cenário da simulação previamente ilustrado na figura 4.4. Foi simulado uma fonte 

radioativa isotrópica de 192Ir, com 1,0 TBq de atividade com e sem colimador. Foram 

definidas três alturas distintas da fonte radioativa em relação ao solo (tabela 4.4).  

 
Tabela 4.4 – Coordenadas da fonte radioativa em relação ao simulador ICRP male 

Altura da fonte em relação ao 

solo [m] 

Distância Fonte x Simulador 

(40 cm) 

Coordenadas: x; y; z [cm] 

1,0 1037/37/1064; 27,2; 100 

1,5 1037/37/1064; 27,2; 150 

2,0 1037/37/1064; 27,2; 200 

 

A simulação foi realizada aproximando o simulador para a fonte em passos de 

1 cm. Na aproximação, o ponto de partida foi de 1037 cm e o ponto de parada foi de 

37 cm da matriz de voxels, ou seja, considerando mais 3 cm entre a linha de 

referência posterior do simulador e o cristalino, tem-se os 40 cm. As coordenadas 

definidas na tabela 4.2 são consideradas distâncias realísticas para a operação de 

troca de um filme radiográfico. Este deslocamento leva aproximadamente 7 segundos 

(10 metros a 1,4 ms-1). 

 

O operador então permanece 60 segundos numa distância de 40 cm da fonte. 

Depois dos 60 segundos, o operador gira em 180º e inicia a retirada, sendo irradiado 

de costas, finalizando a sua caminhada no ponto de partida a 1064 cm da fonte, ou 

seja, a distância entre a linha de referência anterior do simulador e a fonte (1000 cm) e 

a distância entre esta mesma linha em relação ao cristalino (64 cm). À distância fonte 

– simulador varia de 40 cm a 1064 cm em passos de 1 cm. Este deslocamento 

também leva aproximadamente 7 segundos (10 metros a 1,4 ms-1). 

 

Foram simulados 2.000.000.000 histórias em cada simulação. 190.000.000 

histórias foram utilizadas na parte da aproximação do operador com a fonte (7 s), 
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1.620.000.000 na parte do operador com os olhos a 40 cm da fonte (60 s) e mais 

190.000.000 histórias foram utilizadas na parte do afastamento do operador da fonte 

(7 s). À distância fonte – olho de 40 cm assegura uma estatística boa para comparar a 

dose no cristalino com a dose no olho inteiro, pode ser visto que a dose no cristalino é 

aproximadamente 7% maior do que a dose no olho inteiro, devido a atenuação dos 

fótons de baixa energia do 192Ir. O tempo médio computacional necessário foi de 6 dias 

consecutivos, ou 144 horas, para cada simulação. A Tabela 4.5 mostra o número de 

histórias contabilizadas pelo VMC a cada posição do simulador, assim como o tempo e 

distância em relação à fonte radioativa durante a simulação.  

 

Tabela 4.5 – Movimentação do Simulador 

N° histórias por 

etapa 

Condição do 

simulador 

Tempo de 

parada ou 

deslocamento 

(seg.) 

Posição do 

simulador em 

relação à 

fonte (cm) 

0 Parado 0 1037 

190.000.000 Deslocando 7 1037-37* 

1.620.000.000 Parado 60 37 

190.000.000 Deslocando 7 37-1064* 

0 Parado 0 1064 

*Deslocamento do simulador em relação à fonte: passos de 1 cm 

 

As simulações foram repetidas mantendo os mesmos parâmetros e cenários 

de acidente ora apresentados, contudo foi incluído um colimador direcional na 

simulação computacional.  

 

 O colimador (Figura 4.14 e Tabela 4.5) presente na simulação é constituído 

de uma liga de tungstênio (W) com níquel (Ni), ferro (Fe) e cobre (Cu), com densidade 

de 16,9 g/cm3. Possui dimensões de 4,8 cm de altura e 2,6 cm de diâmetro sendo a 

espessura traseira de 1,3 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Colimador utilizado na simulação 
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Tabela 4.6 – Composição química do colimador 

Elementos 

Encontrados 

Porcentagem por 

massa de Cada 

Elemento* 

Tungstênio (W) 89,8% 

Níquel (Ni) 7,07% 

Ferro (Fe) 3,02% 

Cobre (Cu) 0,11% 

*Dados do fabricante 

 

 A Figura 4.15 demonstra a simulação computacional utilizando o colimador 

direcional, onde pode ser observada uma maior interação da radiação com o ar na 

direção do feixe colimado. 

 

Figura 4.15 – Simulação computacional com colimador direcional 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentar-se-ão os resultados obtidos da simulação 

computacional conforme cenários delineados no capítulo 4. Os resultados encontram-

se aqui apresentados de acordo com a sequência usada na metodologia: 

primeiramente, a exposição ocupacional do operador durante a exposição planejada; 

posteriormente, a exposição à radiação durante um acidente radiológico em 

gamagrafia industrial. 

 

5.1 – Dosimetria Computacional em Exposições Planejadas 

 

O programa VMC (versão: Agosto/2014) mostrou resultados de acordo com o 

esperado. Todos os resultados de doses estimados em cada cenário foram obtidos 

através de relatórios de saída do programa VMC e apresentados nas tabelas do 

Anexo 1. 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados das estimativas de doses absorvidas nos 

órgãos, equivalente de dose individual Hp(10) e a dose efetiva. Foi considerado uma 

fonte de 192Ir com atividade de 1,0 TBq, numa altura de 2 cm em relação ao solo, 

tempo de irradiação de 12 segundos por exposição, 12 filmes por dia, 250 dias de 

trabalho por ano. O intervalo de incerteza é de 2 CV. É possível observar na Figura 5.1 

que o comportamento das curvas, para as distintas distâncias, apresenta-se conforme 

o esperado, levando-se em consideração a relação dose versus distância do 

simulador. 
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Tabela 5.1: Estimativas de dose absorvidas nos órgãos e doses efetivas anuais em 

condição de exposição planejada com fonte numa altura de 2 cm do solo.  

Distâncias 
fonte-

simulador  
(Altura 
fonte: 2 

cm) 

Doses Absorvidas (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino Olho Mama Tireóide Gônadas HP(10)    
Dose 

Efetiva    
 

63,99  ±6,65 62,37  ±2,49  64,38  ±2,58 65,85  ±2,63 63,96  ±1,28 66,96  ±7,10 52,71  ±0,32 
 

46,92  ±5,80 45,51  ±2,17  46,50  ±2,24 44,91  ±2,13 43,65  ±1,01 48,33  ±6,12 36,87  ±0,24 
 

33,48  ±4,83 34,29  ±1,91  34,26  ±1,92 33,90  ±1,88 32,52  ±0,88 30,96  ±4,57 27,54  ±0,21 
 

25,14 ±4,15 26,82  ±1,71 25,83  ±1,66 25,77  ±1,63 24,51     ±0,76 30,66  ±5,17 21,00  ±0,19 
 

20,94 ±3,89 19,89  ±1,42 20,79  ±1,50 20,43  ±1,46 19,65  ±0,68 20,31  ±3,86 16,80  ±0,17 
 

24,60 ±5,07 17,31  ±1,22 16,92  ±1,56 17,22  ±0,27 15,75  ±1,08 21,03  ±4,79 13,71  ±0,14 

 

 

Figura 5.1: Comparação das doses absorvidas e efetivas anuais no simulador ICRP 

Reference Male devido a sua variação da distância em relação à fonte radioativa de 

192Ir a 2 cm do solo. As barras de incerteza representam 2 CV. 

 

Como pode ser visto na Figura 5.1, os valores de Hp(10) são os mais elevados, 

demonstrando um resultado conservador em relação a dose efetiva, como era 

esperado de uma grandeza operacional. 
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Ressalte-se a comparação entre as doses absorvidas nos cristalinos, olhos, 

mama, tireóide e gônadas cujos resultados foram estatisticamente iguais, exceto na 

curva de “10 m”, onde a dose nos cristalinos apresentou-se maior que a dose nos 

olhos e demais órgãos. Os resultados estatisticamente iguais eram esperados, uma 

vez que os órgãos e tecidos em análise estão posicionados na parte frontal do 

simulador em relação ao feixe de radiação. Somente na curva de “10 m” foi 

apresentada dose no cristalino maior que a dose no Hp(10) devido a incerteza elevada 

na avaliação da dose no cristalino. 

 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados das estimativas de doses absorvidas nos 

órgãos, equivalente de dose individual Hp(10) e a dose efetiva. Foi considerado uma 

fonte de 192Ir com atividade de 1,0 TBq, numa altura de 100 cm em relação ao solo, 

tempo de irradiação de 12 segundos por exposição, 12 filmes por dia, 250 dias de 

trabalho por ano. O intervalo de incerteza é de 2 CV. É possível observar na Figura 

5.2, que o comportamento das curvas, para as distintas distâncias, apresenta-se 

conforme o esperado, levando-se em consideração a relação dose versus distância do 

simulador. 

 

Tabela 5.2: Estimativas de dose absorvidas nos órgãos e doses efetivas anuais em 

condição de exposição planejada com fonte numa altura de 100 cm do solo 

Distâncias 
fonte-

simulador  
(Altura 

fonte: 100 
cm) 

Doses Absorvidas (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino Olho Mama Tireóide Gônadas HP(10)    
Dose 

Efetiva    
 

60,33  ±6,27 66,87  ±2,67  68,58  ±2,74 67,05  ±2,68 64,83  ±1,30 74,22  ±7,87 54,93  ±0,33 
 

50,22  ±6,21 46,44  ±2,22  47,58  ±2,29 47,49  ±2,26 46,47  ±1,07 43,14  ±5,46 38,43  ±0,25 
 

31,77  ±4,58 35,10  ±1,95  36,36  ±2,04 34,08  ±1,89 34,23  ±0,92 38,07  ±5,62 28,65  ±0,22 
 

 21,87 ±3,61 26,49  ±1,68 27,27  ±1,75 27,42  ±1,74 26,34     ±0,81 31,32  ±5,29 22,22  ±0,20 
 

 14,91 ±2,77 22,47  ±1,61 22,59  ±1,63 20,97  ±1,49 20,13  ±0,70 22,56  ±4,28 17,49  ±0,17 
 

 16,32 ±3,36 16,86  ±1,19 18,78  ±1,73 17,82  ±0,28 16,20  ±1,11 17,76  ±4,04 14,34  ±0,14 
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Figura 5.2: Comparação das doses absorvidas e efetivas anuais no simulador ICRP 

Reference Male devido a sua variação da distância em relação à fonte radioativa de 

192Ir a 100 cm do solo. 

 

Na Tabela 5.2 e no gráfico da Figura 5.2, as maiores doses, estão 

apresentadas na altura da Hp(10) do simulador, exceto na curva “6 m”, onde o Hp(10) 

apresentou-se menor que as doses nos demais órgãos do simulador, devido a 

incerteza associada. 

 

Na comparação das doses absorvidas nos cristalinos, olhos, mama, tireóide e 

gônadas, foram apresentados resultados estatisticamente iguais, exceto nos 

cristalinos onde as doses estão discrepantes em relação aos demais órgãos do 

simulador. 

 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados das estimativas de doses absorvidas nos 

órgãos, equivalente de dose individual Hp(10) e a dose efetiva. Foi considerado uma 

fonte de 192Ir com atividade de 1,0 TBq, numa altura de 200 cm em relação ao solo, 

tempo de irradiação de 12 segundos por exposição, 12 filmes por dia, 250 dias de 

trabalho por ano. O intervalo de incerteza é de 2 coeficientes de variação. É possível 

observar na Figura 5.3 que o comportamento das curvas, para as distintas distâncias, 
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apresenta-se conforme o esperado, levando-se em consideração a relação dose 

versus distância do simulador. 

 

Tabela 5.3: Estimativas de dose absorvidas nos órgãos e doses efetivas anuais em 

condição de exposição planejada com fonte numa altura de 200 cm do solo. 

Distâncias 
fonte-

simulador  
(Altura 

fonte: 200 
cm) 

Doses Absorvidas (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino Olho Mama Tireóide Gônadas HP(10)    
Dose 

Efetiva    
 

71,22  ±7,41 63,75  ±2,55  64,95  ±2,60 64,92  ±2,60 58,95  ±1,18 73,38  ±7,78 52,38  ±0,31 
 

49,83  ±6,16 44,85  ±2,14  48,24  ±2,32 46,32  ±2,20 42,99  ±0,99 51,33  ±6,56 37,35  ±0,25 
 

40,92  ±5,90 36,33  ±2,02  34,17  ±1,92 35,25  ±1,95 31,83  ±0,86 34,11  ±5,04 27,75  ±0,21 
 

 30,12 ±4,97 26,19  ±1,67 26,61  ±1,71 27,78  ±1,76 24,81     ±0,77 28,74  ±4,85 21,75  ±0,19 
 

 25,44 ±4,72 20,82  ±1,49 21,30  ±1,54 21,30  ±1,52 20,34  ±0,71 22,89  ±4,35 17,34  ±0,17 
 

 13,65 ±2,81 17,70  ±1,25 17,31  ±1,59 17,85  ±0,28 16,68  ±1,14 13,50  ±3,07 14,28  ±0,14 

 

 

Figura 5.3: Comparação das doses absorvidas anuais no simulador ICRP Reference 

Male devido a sua variação da distância em relação à fonte radioativa de 192Ir a 200 

cm do solo. 
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Na Tabela 5.3 e no gráfico da Figura 5.3, as maiores doses no Hp(10) em 

relação aos demais órgãos do simulador, estão apresentadas nas curvas de “5 m” e 

“6 m”. Nas demais curvas, o Hp(10) apresentou-se estatisticamente iguais as doses 

dos órgãos do simulador.  

 

Na comparação das doses absorvidas nos cristalinos, olhos, mama, tireóide e 

gônadas, foram apresentados resultados estatisticamente iguais, exceto nos 

cristalinos onde as doses estão mais elevadas, conforme esperado. As doses 

absorvidas nas gônadas apresentam-se menores em função do posicionamento da 

fonte em relação ao solo. 

 

Nos cenários de exposições planejadas, utilizando fontes de radiação com alta 

penetração, a dose absorvida nos olhos apresenta resultados estatisticamente mais 

confiáveis em relação à dose absorvida nos cristalinos do simulador, visto que, por 

apresentar maior volume, tem-se uma menor incerteza nos resultados obtidos. 

 

Utilizando os resultados obtidos na estimativa de dose absorvida nos olhos do 

simulador, é possível comparar as doses equivalentes anuais (WR=1) com o limite 

primário anual de dose para o cristalino, incluindo a comparação com o nível de 

investigação deste tecido. A comparação é mostrada na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4: Estimativas de dose equivalente anual nos olhos (considerado como 

cristalinos). Exposição planejada: fonte de 192Ir, atividade de 1,0 TBq, tempo de 

irradiação de 12 segundos por exposição, 12 filmes por dia, 250 dias de trabalho por 

ano. 

RESULTADOS ESTIMADOS POR ANO 

Distância  
Fonte / Operador 

[m] 

Dose 
Equivalente 

Anual 
Estimada no 

Olho 
[mSv] 

Percentual de Dose 
Estimada em 

relação ao Limite de 
Dose Anual* 

[%] 

Percentual de Dose 
Estimada em relação 

ao Limite de 
Investigação Anual** 

[%] 

5 (a) 62,4 312 1040 

5 (b) 66,9 334 1115 

5 (c) 63,8 319 1063 

6 (a) 45,5 228 759 

6 (b) 46,4 232 774 

6 (c) 44,9 224 748 

7 (a) 34,3 171 572 

7 (b) 35,1 176 585 

7 (c) 36,3 182 606 

8 (a) 26,8 134 447 

8 (b) 26,5 132 442 

8 (c) 26,2 131 437 

9 (a) 19,9 99 332 

9 (b) 22,5 112 375 

9 (c) 20,8 104 347 

10 (a) 17,3 87 289 

10 (b) 16,9 84 282 

10 (c) 17,7 89 295 

Obs.: Altura da fonte em relação ao solo: (a) 0,02m, (b) 1m e (c) 2m 

* Limite de Dose Equivalente no Cristalino:  20mSv/ano 

** Nível de Investigação de Dose no Cristalino: 6 mSv/ano 

 

Nota-se que as doses anuais estimadas na Tabela 5.4 apresentam valores 

entre 16,9 e 66,9 mSv, ou seja, entre 84% e 335% do limite de dose equivalente anual 

e entre 282% e 1115% do nível de investigação para o cristalino. Os cenários mais 

críticos, por motivos óbvios, são aqueles de maior proximidade da fonte radioativa em 

relação ao cristalino do simulador, comparado com os demais cenários simulados. 
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Cabe salientar, que a dose absorvida total no cristalino pode ser maior, pois 

nesta simulação foi considerada somente a dose ocupacional durante o acionamento e 

recolhimento da fonte radioativa, foi excluído da simulação parte do tempo de 

exposição, onde o operador permanece, rotineiramente, mais afastado da fonte 

radioativa durante a exposição do filme radiográfico e, eventualmente, protegido por 

barreiras físicas da instalação. Excluído também é o tempo de exposição com a fonte 

dentro da blindagem. 

 

5.2 – Dosimetria Computacional em Exposições Acidentais 

 

Na estimativa de dose em exposições acidentais, as simulações 

computacionais mostraram resultados mais elevados de dose, de acordo com o 

esperado, tendo em vista, a maior proximidade do simulador em relação à fonte 

radioativa exposta. 

 

5.2.1 - Exposição acidental sem colimador 

 

Os resultados de doses estimados no cristalino e demais órgãos, apresentados 

na Tabela 5.5 e Figura 5.4, para alturas distintas, apresenta-se de acordo com o 

esperado, levando-se em consideração a distância de cada órgão ou tecido em 

relação à fonte radioativa. 

 

Tabela 5.5: Estimativas de dose absorvidas nos órgãos usando método Monte Carlo, 

em condição de exposição acidental: fonte radioativa de 192Ir, com atividade de 1,0 

TBq, variando a sua altura em relação ao solo e tempo de exposição de 74 segundos. 

Altura da Fonte em 
Relação ao Solo  
(Distância fonte-

simulador: 40 cm) 

Doses Absorvidas (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino Olho Mama Tireóide Gônadas HP(10)    
Dose 

Efetiva    
 

3,86 3,60 7,96 4,30 7,79 7,39 5,67 
 

12,26 11,81 11,22 10,27 2,59 12,19 6,17 
 

8,23 7,52 3,65 2,47 0,84 4,28 2,03 
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Figura 5.4: Comparação das doses absorvidas e efetivas no simulador ICRP 

Reference Male devido a variação da altura da fonte radioativa de 192Ir em relação ao 

solo e sem o colimador. 

Observando o referido gráfico, as doses mais elevadas, estão representadas 

no cristalino do simulador, exceto na curva “1,0 m”, em virtude da distância maior do 

cristalino em relação à fonte. Na curva “1,5 m” os valores de dose da Hp(10) e 

cristalino estão iguais, demonstrando que, nesta altura, a grandeza operacional Hp(10) 

pode ser utilizada como referência para doses no cristalino. Fato este que não se 

repete na curva “2,0 m”, onde a dose no cristalino é maior que o Hp(10) devido a altura 

da fonte radioativa em relação ao solo, consequentemente, maior proximidade da 

fonte radioativa em relação ao cristalino do simulador. 

 

Baseado nos resultados obtidos na estimativa tem-se a comparação percentual 

entre as doses equivalentes estimadas no cristalino (WR=1) e o limite primário anual 

de dose para este tecido, incluindo a comparação com o limiar de dose para níveis de 

opacificação detectáveis no cristalino (Tabela 5.6). 

 

 

 

Tabela 5.6: Estimativas de dose equivalente no cristalino usando método Monte Carlo, 

em condição de exposição acidental: fonte radioativa de 192Ir, com atividade de 

1,0 TBq, tempo de irradiação de 74 segundos por exposição. 
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RESULTADOS ESTIMADOS NAS EXPOSIÇÕES ACIDENTAIS 

Altura da 
Fonte / Solo 

[m] 

Dose 
Equivalente 
Estimada no 

Cristalino 
[mSv] 

Percentual de Dose 
Estimada em relação 

ao Limite de Dose 
Anual* 

[%] 

Percentual de Dose 
Estimada em relação 

ao Limiar de Dose 
Opacificação** 

[%] 

1,0 3,86 19,3 0,772 

1,5 12,3 61,0 2,44 

2,0 8,23 41,2 1,65 

*Limite de Dose Equivalente no Cristalino: 20 mSv/ano  
**Limiar de Dose para Opacificação Detectável no Cristalino: 500 mGy (ICRP 118) 

 

As doses estimadas na tabela 5.6 levam em conta apenas uma exposição 

acidental do operador, contudo, baseado no histórico de acidentes reais em 

gamagrafia industrial, este número de exposições inadvertidas pode ser maior. Por 

exemplo, caso o operador seja exposto por cinco vezes, na condição mais crítica, a 

dose estimada no cristalino seria de 61,5 mGy, ou seja, três vezes o limite anual e 

aproximadamente 12% do limiar de dose para opacificação.  

 

A dose equivalente no cristalino pode ser ainda maior, considerando o uso de 

fontes radioativas de 192Ir com maior atividade ou maior tempo de exposição durante a 

montagem do arranjo radiográfico dependendo da habilidade e comportamento do 

operador. 

 

5.2.2 - Exposição acidental com colimador 

 

Na estimativa de dose em exposições acidentais utilizando o colimador 

direcional, as simulações computacionais mostraram resultados de dose menores, de 

acordo com o esperado, tendo em vista a atenuação da radiação por parte do 

colimador. 

 

A atenuação da radiação pelo colimador não é uniforme em todas as direções. 

Devido ao formato cilíndrico do colimador, a atenuação é menor para um ângulo polar 

de 90º e aumenta de forma que o ângulo polar se torna maior ou menor que 90º. A 

consequência da dependência angular da atenuação é que os fótons saindo do 

colimador são emitidos preferencialmente numa faixa horizontal, conforme mostrado 

na figura 5.5. 
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Os resultados da Tabela 5.7 e as curvas do gráfico apresentado na figura 5.6, 

demonstram os mesmos comportamentos apresentados na figura 5.4, com menores 

níveis de dose em função do uso do colimador direcional. Para todas as curvas os 

valores de dose da Hp(10) estão maiores que a dose efetiva, sendo expressivamente 

maior na curva “1,5 m” em função da proximidade da fonte em relação ao dosímetro. 

Para a curva de “1 m”, Hp(10) superestima significantemente a dose no cristalino, e 

para a curva de “2 m”, Hp(10) subestima significantemente a dose no cristalino, este 

último em função da posição da proximidade maior da fonte em relação ao cristalino. 

 

 

Figura 5.5: Colimador posicionado a 37 cm em frente do simulador. Os pontos 

em verde representam o ponto de interseção do fóton emitido pelo colimador com o 

plano frontal do simulador. A faixa horizontal de verde indica a região de maior 

incidência de fótons no simulador. 

 

 

 

 

 

 
Tabela 5.7: Estimativas de dose nos órgãos usando método Monte Carlo, em 

condição de exposição acidental: fonte radioativa de 192Ir, com atividade de 1,0 TBq, 

variando a sua altura em relação ao solo, tempo de irradiação de 74 segundos por 

exposição e uso do colimador direcional. 
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Altura da Fonte em 
Relação ao Solo  
(Distância fonte-

simulador: 40 cm) 

Doses Absorvidas (µGy) Doses (µSv) 

Cristalino Olho Mama Tireóide Gônadas HP(10)    
Dose 

Efetiva    
 

25,2 28,5 124 45,0 190 120 111 
 

283 260 261 303 26,7 287 125 
 

93,5 94,4 26,7 26,6 18,2 29,6 17,6 

 

 

Figura 5.6: Comparação das doses equivalentes e efetivas no simulador ICRP 

Reference Male devido a variação da altura da fonte radioativa de 192Ir em relação ao 

solo e com uso do colimador direcional. 

 

Baseado nos resultados obtidos na estimativa tem-se a comparação percentual 

entre as doses equivalentes estimadas no cristalino e o limite primário anual de dose 

para este tecido, assim como, o fator de redução real do colimador aplicado a este 

cenário (Tabela 5.8). 

 

Tabela 5.8: Estimativas de dose equivalente no cristalino usando método Monte Carlo, 

em condição de exposição acidental: fonte radioativa de 192Ir, com atividade de 1,0 

TBq, tempo de irradiação de 74 segundos por exposição e uso do colimador 

direcional. 
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RESULTADOS ESTIMADOS NA EXPOSIÇÃO ACIDENTAL 

Altura da 

Fonte / Solo 

[m] 

Dose 

Equivalente 

Estimada no  

Cristalino sem 

Colimador 

[mSv] 

Dose 

Equivalente 

Estimada no  

Cristalino com 

Colimador 

[mSv] 

Fator de 

Redução com 

Colimador* 

Percentual de 

Dose Estimada 

em relação ao  

Limite de Dose  

Anual** 

[%] 

1,0 3,86 0,0252 135 0,143 

1,5 12,3 0,283 43 1,42 

2,0 8,23 0,0935 87 0,472 

* Fator de redução entre as doses estimadas no cristalino 

** Limite de Dose Equivalente no Cristalino: 20 mSv/ano 

 

A variação do fator de redução é devido à blindagem do colimador em função 

do ângulo polar do cristalino em relação à fonte. Numa altura de 1,5 m o cristalino é 

mais perto de um ângulo polar de 90º. 

 

Analisando os resultados de doses nas exposições acidentais com colimador, 

nota-se que a maior dose estimada no programa, isto é, 283 µGy que representa, 

aproximadamente, 1,4 % do limite de dose equivalente anual no cristalino. Os 

resultados mostram que o colimador pode reduzir consideravelmente a dose 

equivalente no cristalino, não só nos cenários de exposição planejadas como também 

nos cenários de acidente. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi estimar doses nos cristalinos, demais 

órgãos de interesse, equivalente de dose individual Hp(10) e doses efetivas recebidas 

por operadores de gamagrafia industrial, seja em situações de exposições planejadas 

ou acidentais, utilizando um programa computacional denominado Visual Monte Carlo 

- VMC, especialmente desenvolvido para dosimetria externa.  

 

Para a estimativa foram delineados os cenários mais usados durante os 

ensaios de gamagrafia industrial baseados na observação no campo e entrevistas com 

os operadores de gamagrafia. Os resultados das estimativas de dose permitiram 

avaliar o impacto do novo limite de dose equivalente no cristalino nas atividades de 

gamagrafia industrial.  

 

Considerando os cenários delineados nas exposições planejadas, conclui-se 

que: 

 

1) Considerando os cenários delineados neste trabalho, a dose registrada no 

dosímetro do operador, utilizada para avaliar a dose efetiva do trabalhador 

e avaliada através da grandeza Hp(10), superestima a dose equivalente no 

cristalino do operador. Como os limites anuais da dose efetiva e de dose 

equivalente no cristalino são idênticos, Hp(10) pode ser utilizada para 

controlar a dose no cristalino; 

 
2) Os resultados de dose obtidos nos cenários de exposições planejadas 

demonstram que, em condições normais de operação, os operadores de 

gamagrafia industrial estão mais expostos à radiação, principalmente 

durante o acionamento e recolhimento da fonte radioativa. Em condições 

falhas da aplicação do princípio de otimização, os cristalinos podem 

apresentar doses entre 16,9 e 66,9 mSv/ano, dependendo da distância do 

operador em relação a fonte durante este procedimento.  

 
3) Os resultados de dose demonstram que o novo limite anual de dose 

equivalente do cristalino pode impactar diretamente as atividades de 

gamagrafia industrial, principalmente em instalações radiativas com elevado 

número de exposições por ano. 
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4) O resultado da comparação entre as doses equivalentes nos cristalinos 

(olhos do simulador) e no Hp(10) do simulador, demonstram não seria 

justificável, por ora, a utilização de dosimetria física do cristalino através da 

grandeza operacional Hp(3), já que existe igualdade nos limites anuais de 

dose efetiva e equivalente no cristalino. 

 

Nos cenários de exposições acidentais, nota-se que as doses equivalentes no 

cristalino foram mais elevadas na condição mais crítica, isto é, com a fonte radioativa a 

1,5 metros do solo, ficando mais próxima do cristalino do simulador. Considerando 

duas ou mais exposições acidentais, em sequência, o operador está sujeito a 

ultrapassar o limite de dose equivalente anual para o cristalino e o percentual de 12% 

do limiar de dose para opacificação detectável no cristalino num único acidente em 

gamagrafia industrial. Diante disso, conclui-se que: 

 

1) O risco de opacificação do cristalino do operador é considerado remoto, 

para um único acidente, contudo, dependendo do número de acidentes 

reincidentes e dos níveis de dose registrados em exposições planejadas, 

este limiar de dose pode ser facilmente ultrapassado durante a carreira 

profissional do operador de gamagrafia industrial. 

 
2) Em primeira aproximação, pode-se estimar a dose equivalente no cristalino 

similar a dose na grandeza operacional Hp(10), exceto quando a fonte 

estiver posicionada sobrecabeça, porém é fundamental que se realize uma 

estimativa de dose, baseado no cenário específico do acidente ocorrido, de 

forma a obter resultados mais precisos de doses nos cristalinos, demais 

órgãos de interesse, Hp(10) e doses efetivas recebidas pelo 

radioacidentado. 

 

Conforme mencionado no Capítulo 3, a relação de dose-resposta da catarata 

em humanos não estão bem estabelecidos. Os efeitos biológicos no cristalino podem 

se manifestar após muitos anos, em caso de baixas doses de radiação, e ainda pode 

não haver um limiar, ou, se houver, que este esteja abaixo de 0,8 Gy. Portanto, o limite 

anual de dose equivalente para o cristalino, recomendado pela ICRP, pode sofrer 

alteração futuramente, tornando as doses estimadas neste estudo ainda mais 

relevantes, sob ponto de vista de proteção radiológica. 

 

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, podemos 

apresentar as seguintes recomendações: 
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1) Recomenda-se, durante as exposições planejadas de gamagrafia industrial, 

o uso obrigatório de colimadores e blindagem adicional no tubo guia, a 

aplicação de revezamento entre os operadores no procedimento de 

exposição e recolhimento da fonte radioativa e o menor tempo de 

permanência próximo à fonte exposta, permitindo assim, a aplicação prática 

do princípio ALARA, traduzido na otimização das doses equivalentes no 

cristalino e demais órgãos dos operadores durante as atividades de 

gamagrafia industrial. 

 
2) Baseado no novo limite de dose equivalente anual no cristalino, no limiar de 

dose para opacificação detectável neste tecido e a similaridade entre as 

doses de Hp(10) e do cristalino apresentada neste trabalho, recomenda-se 

aos Serviços de Proteção Radiológica das empresas, um maior controle e 

gerenciamento das doses no cristalino dos operadores de gamagrafia 

industrial, nos períodos de 1 ano, 5 anos e ao longo da sua carreira 

profissional. 

 
3) Sugere-se à CNEN que, considerando-se o nível de incertezas e o risco 

associado ao cristalino nesta atividade, estabeleça a exigência de exames 

oftalmológicos nos operadores de gamagrafia industrial na sua admissão, 

em períodos regulares, na demissão e em casos de acidentes radiológicos. 

Além do exame de acuidade visual, devem ser realizados exames 

específicos para acompanhamento do grau de opacificação dos cristalinos 

do operador. 

 

Para trabalhos futuros, sugerem-se os seguintes estudos: 

 

1) Estudos experimentais fazendo uso de dosimetria TL (termoluninescente) 

ou OSL (luminescência opticamente estimulada) do cristalino, com objetivo 

de obter um fator de correção entre as grandezas operacionais Hp(10) e 

Hp(3) para exposições planejadas de gamagrafia industrial. 

 
2) Estudo retrospectivo das doses equivalentes no cristalino dos operadores 

de gamagrafia industrial que possuem mais de 25 anos de atividade 

ocupacional, comparando os resultados com o limiar de dose para 

opacificação detectável no cristalino (500 mGy). Adicionalmente, realizar 

avaliação clínica dos operadores para detecção de possíveis alterações nos 

cristalinos, incluindo o diagnóstico referente à manifestação da catarata. 
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ANEXO A 

 

Tabela A1: Resultados das estimativas de dose absorvida nos órgãos usando método 

Monte Carlo, em condição de exposição planejada: fonte radioativa de 192Ir, com 

atividade de 1,0 TBq, com altura e distâncias variadas e tempo de irradiação de 12 

segundos por exposição. 

 

 

 

 

 

 

  

2 cm 100 cm 200 cm 2 cm 100 cm 200 cm 2 cm 100 cm 200 cm
Medula óssea 14,88 15,51 14,72 10,50 10,89 10,55 7,78 8,11 7,93

Cólon 17,88 18,36 17,07 12,52 12,84 12,25 9,22 9,43 9,06

Pulmões 15,93 17,09 17,00 11,35 11,95 12,01 8,52 8,92 8,94

Estômago 17,46 18,20 17,66 12,13 12,72 12,44 9,19 9,56 9,41

Peito 21,46 22,86 21,65 15,50 15,86 16,08 11,42 12,12 11,39

Restante dos tecidos 15,64 16,07 15,41 10,97 11,37 10,35 8,04 8,35 7,86

Gônadas 21,32 21,61 19,65 14,55 15,49 14,33 10,84 11,41 10,61

Bexiga 18,63 19,41 18,13 13,27 13,56 12,79 9,48 9,83 9,50

Esófago 15,33 16,17 15,90 10,77 11,23 11,28 8,30 8,32 8,37

Fígado 15,54 16,34 15,78 10,91 11,49 11,22 8,09 8,50 8,38

Tireóide 21,95 22,35 21,64 14,97 15,83 15,44 11,30 11,36 11,75

Superfície óssea 15,50 16,32 15,36 10,90 11,45 11,02 8,04 8,50 8,31

Cérebro 11,43 12,43 12,54 8,29 8,79 8,90 6,26 6,64 6,68

Glândula salivar 17,25 17,74 16,62 12,43 12,62 11,87 9,07 9,37 8,92

Pele 17,17 17,69 16,57 11,98 12,44 11,87 8,87 9,19 8,96

Glândulas renais 9,96 9,96 10,07 6,89 6,76 6,96 4,80 5,38 5,43

Extrathor airways 17,86 18,50 17,56 12,59 13,09 12,68 9,20 9,74 9,77

Vesícula biliar 15,94 16,35 15,53 11,24 11,96 10,63 7,91 8,30 8,36

Coração 16,79 17,75 17,52 11,92 12,61 12,58 8,88 9,35 9,37

Rins 11,19 11,33 10,60 7,84 8,02 7,57 5,78 5,94 5,74

Nodos linfáticos 17,66 17,91 16,94 12,19 12,66 12,02 8,86 9,16 9,18

Músculo 15,82 16,43 15,35 11,06 11,55 11,03 8,16 8,54 8,29

Mucosa oral 16,21 16,60 16,17 11,44 11,86 11,45 8,34 8,67 8,59

Pâncreas 16,13 16,66 15,32 11,26 11,62 10,88 8,20 8,43 8,23

Próstata 16,55 16,28 15,62 11,01 11,16 10,89 8,54 8,65 8,37

Intestino delgado 18,35 18,65 17,11 12,67 13,13 12,23 9,35 9,65 9,20

Baço 10,25 11,25 11,31 7,41 7,83 0,52 5,51 5,96 0,40

Timo 20,57 21,23 21,17 15,05 15,51 15,11 10,98 10,81 11,24

Cristalino 21,33 20,11 23,74 15,64 16,74 16,61 11,16 10,59 13,64

Olho 20,79 22,29 21,25 15,17 15,48 14,95 11,43 11,70 12,11

Hp(10) - (µSv)                  22,32 24,74 24,46 16,11 14,38 17,11 10,32 12,69 11,37

Effective dose  (µSv)         17,57 18,31 17,46 12,29 12,81 12,45 9,18 9,55 9,25

Altura da Fonte
Dose [µGy] 6,0 metros

Altura da Fonte

7,0 metros

Altura da Fonte

5,0 metros

Distância Fonte - Simulador
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Tabela A2: Resultados das estimativas de dose absorvida nos órgãos usando método 

Monte Carlo, em condição de exposição planejada: fonte radioativa de 192Ir, com 

atividade de 1,0 TBq, com altura e distâncias variadas e tempo de irradiação de 12 

segundos por exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 cm 100 cm 200 cm 2 cm 100 cm 200 cm 2 cm 100 cm 200 cm
Medula óssea 5,97 6,28 6,19 4,76 4,99 4,98 3,93 4,08 4,08

Cólon 6,99 7,29 7,16 5,59 5,81 5,76 4,58 4,67 4,73

Pulmões 6,58 6,90 6,95 5,24 5,54 5,61 4,33 4,53 4,63

Estômago 6,94 7,34 7,29 5,60 5,84 5,73 4,55 4,72 4,74

Peito 8,61 9,09 8,87 6,93 7,53 7,10 5,64 6,26 5,77

Restante dos tecidos 6,30 6,48 6,48 5,01 4,93 4,87 4,03 4,04 3,98

Gônadas 8,17 8,78 8,27 6,55 6,71 6,78 5,25 5,40 5,56

Bexiga 7,10 7,78 7,48 5,70 5,88 6,19 4,66 5,10 5,07

Esófago 6,38 6,67 6,30 5,06 5,24 5,20 4,08 4,26 4,46

Fígado 6,26 6,54 6,54 4,95 5,21 5,25 4,07 4,28 4,32

Tireóide 8,59 9,14 9,26 6,81 6,99 7,10 5,74 5,94 5,95

Superfície óssea 6,20 6,57 6,49 4,95 5,21 5,25 4,07 4,27 4,30

Cérebro 4,90 5,17 5,21 3,93 4,12 4,21 3,24 3,42 3,47

Glândula salivar 6,86 7,18 6,77 5,52 5,79 5,37 4,44 4,65 4,47

Pele 6,82 7,12 6,99 5,41 5,66 5,62 4,42 4,64 4,60

Glândulas renais 4,06 3,83 4,32 3,29 3,40 3,39 2,38 2,61 2,70

Extrathor airways 7,35 7,70 7,41 5,66 6,01 5,83 4,71 4,68 4,81

Vesícula biliar 6,34 6,37 6,52 4,89 5,28 5,50 4,07 4,50 4,14

Coração 6,90 7,22 7,19 5,42 5,74 5,78 4,37 4,77 4,75

Rins 4,39 4,57 4,59 3,51 3,67 3,55 2,88 3,03 2,96

Nodos linfáticos 6,93 7,18 7,10 5,55 5,82 5,68 4,44 4,56 4,71

Músculo 6,26 6,59 6,47 4,97 5,24 5,19 4,06 4,27 4,26

Mucosa oral 6,61 6,74 6,93 5,48 5,18 5,36 4,24 4,45 4,25

Pâncreas 6,37 6,50 6,47 5,01 5,21 5,08 4,06 4,24 4,23

Próstata 6,64 6,61 6,61 5,48 5,35 5,13 4,17 4,52 4,26

Intestino delgado 7,21 7,35 7,22 5,61 5,89 5,75 4,64 4,76 4,74

Baço 4,35 4,58 4,61 3,50 0,26 0,25 2,90 0,19 0,23

Timo 8,44 8,99 8,74 6,70 7,08 6,88 5,43 5,97 5,75

Cristalino 8,38 7,29 10,04 6,98 4,97 8,48 8,20 5,44 4,55

Olho 8,94 8,83 8,73 6,63 7,49 6,94 5,77 5,63 5,90

Hp(10) - (µSv)                  10,22 10,44 9,58 6,77 7,52 7,63 7,01 5,92 4,50

Effective dose  (µSv)         7,00 7,37 7,25 5,60 5,83 5,78 4,57 4,78 4,76

Dose [µGy] 8,0 metros

Altura da Fonte

9,0 metros

Altura da Fonte

10,0 metros

Altura da Fonte

Distância Fonte - Simulador
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Tabela B: Resultados das estimativas de dose absorvida nos órgãos usando método 

Monte Carlo, em condição de exposição acidental: fonte radioativa de 192Ir, com 

atividade de 1,0 TBq, distante a 40 cm do simulador, variando a sua altura em relação 

ao solo, tempo de irradiação de 72 segundos por exposição, com e sem o colimador 

direcional. 

 

 

 

 

 

 

  

100 cm 150 cm 200 cm 100 cm 150 cm 200 cm
Medula óssea 4,34 4,26 1,27 0,006 0,006 0,001

Cólon 7,23 4,42 0,9 0,2 0,07 0,01

Pulmões 3,62 7,16 2,17 0,06 0,19 0,02

Estômago 6,25 6,92 1,63 0,13 0,13 0,02

Peito 7,96 11,22 2,85 0,12 0,26 0,03

Restante dos tecidos 4,69 5,51 1,65 0,1 0,12 0,02

Gônadas 7,79 2,59 0,69 0,19 0,03 0,02

Bexiga 8,07 2,85 0,45 0,25 0,03 0,01

Esófago 3,25 6,87 1,55 0,05 0,18 0,02

Fígado 5,04 6,01 1,53 0,11 0,12 0,02

Tireóide 4,3 10,27 1,97 0,045 0,3 0,03

Superfície óssea 3,57 3,01 1,18 0,01 0,007 0,003

Cérebro 1,39 4,71 3,25 0,01 0,1 0,07

Glândula salivar 3,53 7,43 2,52 0,03 0,2 0,04

Pele 4,39 3,54 1,2 0,1 0,07 0,02

Glândulas renais 3,02 3,17 0,85 0,07 0,07 0,01

Extrathor airways 3,36 9,52 4,04 0,03 0,24 0,06

Vesícula biliar 5,87 5,6 1,3 0,13 0,1 0,01

Coração 4,31 7,83 2,18 0,07 0,2 0,02

Rins 3,7 2,93 0,71 0,1 0,06 0,008

Nodos linfáticos 5,7 5,22 1,3 0,14 0,11 0,02

Músculo 4,41 3,06 0,82 0,1 0,06 0,01

Mucosa oral 3,33 8,94 3,65 0,03 0,24 0,05

Pâncreas 6,02 5,29 1,19 0,14 0,1 0,01

Próstata 6,34 2,08 0,31 0,19 0,02 0,007

Intestino delgado 7,74 4,12 0,77 0,22 0,06 0,01

Baço 2,64 3,5 1,12 0,06 0,08 0,01

Timo 4,48 10,39 3,28 0,05 0,29 0,03

Cristalino 3,86 12,26 6,33 0,02 0,28 0,1

Olho 3,6 11,81 5,72 0,03 0,26 0,1

Hp(10) - (mSv)                  7,39 12,19 3,21 0,12 0,29 0,03

Effective dose  (mSv)         5,67 6,17 1,61 0,11 0,12 0,02

Distância Fonte - Simulador = 40 cm
Dose 

[mGy ou mSv]
Sem colimador Com colimador

Altura da Fonte
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ANEXO B 

 

TRABALHOS PUBLICADOS 

 

B.1) IX Latin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - 

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013, SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 

 

ESTIMATIVA DE DOSE NOS CRISTALINOS DE OPERADORES DE GAMAGRAFIA 

INDUSTRIAL USANDO O MÉTODO DE MONTE CARLO (DELINEAMENTOS) 

A. R. Lima, F. C. A. Da Silva, J. G. Hunt  

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

RESUMO 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) reviu evidências 

epidemiológicas recentes (ICRP 103) que sugerem que, para o cristalino do olho, o 

limiar de dose absorvida para a indução de efeitos biológicos é de cerca de 0,5 Gy. 

Nesta base, em 21 de abril de 2011 a Comissão recomendou alteração no limite de 

dose ocupacional em situações de exposição planejadas, reduzindo o limite de dose 

equivalente do cristalino do olho para 20 mSv por ano, em média, durante o período 

de 5 anos, com a exposição não superior a 50 mSv em um único ano. Em face desta 

recomendação, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) adotou o novo limite 

para este órgão através da Resolução CNEN 114/2011 publicada em 1° de setembro 

de 2011. Este trabalho propõe estimar as doses nos cristalinos dos olhos em situações 

de exposições planejadas e também em situações de exposições de emergência, 

notadamente em gamagrafia industrial que é uma das aplicações industriais da 

radiação que tem um maior risco radiológico e é considerada como categoria 2 do 

Sistema de Categorização da AIEA. Com este trabalho poderemos verificar a 

adequação deste novo limite e assim, emitir recomendações para que os operadores 

não recebam doses superiores ao estabelecido pela Autoridade Reguladora. Será 

utilizado o programa computacional Visual Monte Carlo Cálculo de Dose (Hunt, Da 

Silva) para as estimativas de doses nos cristalinos, demais órgãos de interesse e 

Hp(10). Para a estimativa serão delineados os cenários mais usados durante os 

ensaios de gamagrafia industrial baseados na observação no campo e entrevistas com 

os operadores de gamagrafia. 
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B.2) Conferência de Proteção Radiológica na Saúde – PRS, Lisboa, 2013 – Resumo 

para Apresentação Oral 

 

AN OVERVIEW OF EQUIVALENT DOSES IN EYE LENS OF OCCUPATIONAL 

RADIATION WORKERS IN MEDICAL, INDUSTRIAL AND NUCLEAR AREAS 

 

A. R. Lima, F. C. A. Da Silva, J. G. Hunt  

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

 

Abstract:The International Commission on Radiological Protection, ICRP publication 

103, reviewed recent epidemiological evidence to suggest that, for the eye lens, the 

absorbed dose threshold for induction of late detriments is about 0.5 Gy. On this basis, 

on April 21, 2011, the ICRP has recommended changes to the occupational dose limit 

in planned exposure situations, reducing the eye lens dose equivalent limit of 150 mSv 

to 20 mSv per year, on average, during the period of 5 years, with exposure not 

exceeding 50 mSv in a single year. In face of this recommendation, the Brazilian 

Commission of Nuclear Energy (CNEN) adopted the new limit to the eyes lens through 

resolution CNEN 114/2011 published on September 1, 2011.This study aimed to show 

an overview about the doses in eye lens of occupational radiation workers in situations 

of planned exposures in the medical, industrial and nuclear areas, emphasizing 

applications of radiation that have the greatest radiological risks. This study will be 

possible to assess the impact of this new dose limit and foresee adaptation in the 

current practices. In addition, it will be also possible to recommend some advices for 

radiation workers to avoid receiving doses higher than the established by the 

Regulatory Authority. It was observed that there are some limitations, such as example, 

to use individual monitor, calibrated on Hp(3), to assess the equivalent dose in the eye 

lens. Many countries, including Brazil, there is no provision for such calibrated 

monitors. This limitation obstructs some experimental studies and monitoring of the 

levels of radiation received in the eye lens of radiation workers in the radiological area. 

Recent studies have pointed to the need for a more systematic monitoring of doses in 

eye lens of radiation workers involved in planned exposures. However the recent 

studies were done only to medical area, mainly in interventional medicine. Studies with 

planned exposure on nuclear and industrial areas are really needed and will be very 

important due to the new recommended by ICRP dose limits. 
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B.3) International Conference on Occupational Radiation Protection: 

Enhancing the Protection of Workers — Gaps, Challenges and Developments 

IAEA Headquarters Vienna, Austria, 1–5 December 2014, Ref. No: IAEA-CN-223 

 

EQUIVALENT DOSE ESTIMATION OF EYE LENS ON PLANNED EXPOSURE 

SITUATION OF INDUSTRIAL GAMMA RADIOGRAPHY USING THE VISUAL 

MONTE CARLO BRAZILIAN SOFTWARE 

 

Alexandre R. Lima, F. C. Da Silva, J. G. Hunt 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Brasil 

 

Abstract. The International Commission on Radiological Protection, ICRP publication 

103, reviewed recent epidemiological evidence to suggest that, for the eye lens, the 

absorbed dose threshold for induction of late detriments is about 0.5 Gy. On this basis, 

on April 21, 2011, the ICRP has recommended changes to the occupational dose limit 

in planned exposure situations, reducing the eye lens dose equivalent limit of 150 mSv 

to 20 mSv per year, on average, during the period of 5 years, with exposure not 

exceeding 50 mSv in a single year. In face of this recommendation, the Brazilian 

Commission of Nuclear Energy (CNEN) adopted the new limit to the eyes lens through 

resolution CNEN 114/2011 published on September 1, 2011.Recent studies have 

pointed to the need for a more systematic monitoring of doses in eye lens of radiation 

workers involved in planned exposure situations. However the recent studies were 

done only to medical area, mainly in interventional medicine. Studies with planned 

exposure on nuclear and industrial areas are really needed and will be very important 

due to the new recommended by ICRP dose limits. This work proposes to estimate the 

dose to eye lens in planned exposure situations, notably in industrial gamma 

radiography which is one of the industrial applications of radiation that has a higher 

radiation risk and is considered as a category 2 of the IAEA Categorization System. 

 


