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RESUMO 

 

 

A manipulação de vidrarias, como ampolas, contendo algum tipo de solução é muito 

comum em laboratórios de pesquisa ou de produção. Durante a manipulação, existe a 

probabilidade de ocorrência de incidentes, como a quebra de ampolas ou frascos de 

vidro contendo material na forma líquida ou em pó que pode gerar um ferimento com 

possibilidade de contaminação pelo material manipulado. Quando a solução é radioativa 

há uma preocupação maior devido ao risco da possibilidade de incorporação desse 

material. Segundo a NCRP 156, a literatura científica contém relatos de mais de 2100 

casos de ferimentos contaminados com radionuclídeos e em mais de 90% dos casos, 

ocorreram nas mãos e braços, mas principalmente nos dedos. Apesar de não ter casos de 

ferimentos com material radioativo relatado no Brasil e nem um protocolo desenvolvido 

pelas Agências Nacionais, as aplicações e, consequentemente, a manipulação de 

radionuclídeos é crescente no país, aumentando a possibilidade de ocorrência de 

ferimento contaminado por radionuclídeos. Neste trabalho foi proposto uma 

metodologia para gestão de indivíduos que sofreram ferimentos com material radioativo 

em situações de acidentes nucleares e emergências radiológicas que apresentem 

incorporação, e consistiu, em quatro etapas: definição do cenário do acidente, triagem 

do indivíduo do público ou trabalhador, medições adequadas com detectores PRD, 

IdentiFINDER2 e germânio em diferentes espessuras do material tecido-equivalente, e 

posteriormente, adoção de medidas de primeiros socorros que consistem no 

atendimento, monitoração do pessoal contaminado, a avaliação da dose efetiva e o 

encaminhamento para o centro médico especializado. Como exemplo dos resultados, 

tem-se que, o caso do 
241

Am em que o melhor desempenho foi obtido pelas medições 

com o HPGe blindado (7%) e com o IdentiFINDER2 blindado e com colimação de 0,5 

cm (10%). Enquanto que, O PRD sem blindagem, o IdentiFINDER2 sem blindagem ou 

com blindagem lateral e o TeCd sem blindagem, apresentaram desempenho variando de 

30 a 70%. De forma geral, as incertezas obtidas apresentaram valores inferiores a 1,5%. 

Neste trabalho foi apresentado um protocolo para gestão de indivíduos com ferimentos 

contaminados por material radioativo. 

Palavras-chave: Protocolo, Acidentes Radiológicos e Nucleares, Ferimentos com 

Material Radioativo, Tratamento Médico. 
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ABSTRACT 

 

 

The handling of glassware in ampoules, containing solution is very common in research 

or production laboratories. During manipulation, there is a likelihood of occurrence of 

incidents such as the breaking of ampoules or glass vials containing material in liquid or 

powdered form which may cause a wound to the possibility of contamination with 

handled material. When the solution is radioactive there is a concern due to the risk of 

incorporation of that material. According to NCRP 156, the scientific literature contains 

over 2100 cases of wounds contaminated with radionuclides and more than 90% of the 

reported cases occurred in the hands and arms, but mainly on the fingers. Despite 

having no cases of wounds reported radioactive material in Brazil or a protocol 

developed by the National Agencies, applications and hence the manipulation of 

radionuclides is increasing in the country, rising the possibility of wound occurrence 

contaminated by radionuclides. In this work was proposed a methodology for 

management of individuals who suffered wounds from radioactive material in cases of 

nuclear accidents and radiological emergencies that present intake, which consisted of 

four steps: definition of the accident scenario, individual triage of the public or workers, 

proper measurements with detectors PRD, IdentiFINDER2 and germanium in different 

thicknesses material tissue-equivalent, and later adoption of first aid measures 

consisting of attendance, monitoring of contaminated personnel, evaluation of effective 

dose and direct to specialized medical center. As an example of results it follows the 

case of 
241

Am where the best performance was obtained by measurements with the 

shielded HPGe (7%) and the shielded and collimation of 0.5 cm IdentiFINDER2 (10%). 

While, unshielded PRD, unshielded or shielded side IdentiFINDER2 and unshielded 

TeCd showed performance ranging from 30 to 70%. In general, the uncertainties 

obtained had values below 1.5%. In this work a protocol for management individuals 

with wounds contaminated by radioactive material is presented. 

 

 

Keywords: Protocol, Radiological and Nuclear Accidents, Wounds with Radioactive 

Material, Medical Treatment. 
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CAPITULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

A manipulação de vidrarias, como ampolas, contendo algum tipo de solução é 

muito comum em laboratórios de pesquisa ou de produção. Durante a manipulação, 

existe a probabilidade de ocorrência de eventos, como por exemplo, a quebra de 

ampolas ou frascos de vidro contendo material na forma líquida ou em pó. Tal evento 

pode gerar um ferimento com possibilidade de contaminação pelo material manipulado. 

No caso dos laboratórios de manipulação de fontes radioativas, o risco vai além de uma 

perfuração ou corte com vidrarias, pois existe o risco de contaminação interna por 

material radioativo. 

Segundo a NCRP (NCRP, 2006), a literatura científica contém relatos de mais 

de 2100 casos de ferimentos contaminados com radionuclídeos. A maioria dos casos 

ocorreu em instalações envolvidas na produção, fabricação ou manutenção de 

componentes de armamentos nucleares e os contaminantes envolvidos foram os 

actinídeos (urânio, plutônio e amerício). É relatado também que, em mais de 90% dos 

casos, os ferimentos ocorreram nas mãos e braços, mas principalmente nos dedos. 

Além dos ferimentos contaminados que são resultantes de situações industriais e 

militares, o uso médico de material radioativo como um agente de contraste 

radiográfico, pode resultar no desenvolvimento de granulomas nos locais de injeção, 

isto é, um tipo de reação a corpo estranho complicado pela radiação no local. 

Esses acidentes já apontavam a necessidade de desenvolvimento de um modelo 

para ferimentos. Contudo, em meados dos anos 1990 a NCRP em colaboração com a 

ICRP, estabeleceu um comitê científico encarregado de desenvolver um modelo 

biocinético que permitisse estimar a dose absorvida em todos os órgãos e no corpo 

inteiro, inclusive definir o caminho mais provável percorrido pelo radionuclídeo 

acoplado ao composto químico e indicar os órgãos mais afetados. Isto resultou na 

publicação 156 do NCRP, em 2006, Development of a Biokinetic Model for 

Radionuclide-Contaminated Wounds and Procedures for Their Assessment, Dosimetry 

and Treatment, que apresentou uma revisão abrangente e, em alguns casos, incluindo a 
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reanálise dos dados de experimentos obtidos com animais descrevendo comportamento 

biocinético de radionuclídeos em ferimentos.  

O desenvolvimento desse modelo deveu-se, principalmente, a um fato bélico 

conhecido como “fogo amigo” ocorrido durante a Guerra do Iraque, quando 21 veículos 

americanos (tanques e carros blindados) foram bombardeados pela própria força aérea 

americana, com munições feitas com o urânio depletado (UD). Neste evento, alguns 

soldados foram mortos e muitos outros ficaram feridos gravemente. Devido ao seu alto 

grau de dureza, as munições de urânio depletado são capazes de perfurar tanques e 

carros blindados. Quando um projétil perfura um tanque, o UD se fragmenta em 

pedaços com alta temperatura e velocidade (NCRP, 2006). 

Esta ocorrência exigiu um árduo trabalho conjunto de técnicos de radioproteção 

e corpo médico, envolvendo técnicas de detecção e dosimetria para avaliar as possíveis 

doses potenciais, radiografias para localizar e mensurar os fragmentos no corpo dos 

soldados, modelos biocinéticos para acompanhar a contaminação e suas consequências 

e a utilização de recursos cirúrgicos especializados. Esses dados foram utilizados para 

definir valores para os parâmetros de um modelo de compartimentos abrangente 

fundamentado na resposta bioquímica e fisiológica do corpo a um ferimento.  

Na publicação 156 da NCRP também estão detalhados os principais métodos de 

medição, monitoramento e dosimetria dos ferimentos contaminados com 

radionuclídeos, gerenciamento médico dos ferimentos, técnicas de quelação e agentes 

descontaminantes para diferentes tipos de radionuclídeos, dentre eles o urânio 

depletado, amerício, césio e plutônio. Esta publicação também apresenta informação 

sobre a etiologia dos ferimentos contaminados com radionuclídeos e os processos 

biológicos de cicatrização, incluindo respostas a um corpo estranho e carcinogênese. 

Em uma situação, na qual um trabalhador ou um indivíduo do público sofre um 

acidente com ferimento contendo material radioativo, o atendimento em termos de 

proteção radiológica e de cuidados médicos, necessita ser bem conduzido para que se 

consiga um bom resultado no tratamento. Para isso, é necessária uma metodologia para 

gestão de indivíduos que sofreram ferimentos com material radioativo em situações de 

acidentes nucleares e emergências radiológicas que apresentem incorporação, adotadas 

pelas Agências Nacionais do país. Nesta, deve conter, inclusive, um protocolo para 

monitoração do ferimento. 
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No Brasil, não há relatos de casos de ferimentos contaminados por material 

radioativo e nem um protocolo de primeiros socorros desenvolvidos pelas Agências 

Nacionais. No entanto, como as aplicações e, consequentemente, a manipulação de 

radionuclídeos é crescente no país, existe a possibilidade de ocorrência de ferimento 

contaminado por radionuclídeos. Portanto é necessário desenvolver uma metodologia 

para atender as vítimas, devido à probabilidade de ocorrência de um ferimento 

contaminado por material radioativo. 

Além disso, é mundial a preocupação com o terrorismo envolvendo material 

radioativo através de artefatos chamados de “bomba suja”. A detonação de tal artefato 

pode causar ferimentos contaminados por radiação.  

 

 

1.1. Objetivo 

 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para 

monitoração de ferimentos a fim de estabelecer um protocolo para tratamento de vítimas 

com ferimentos contaminados com material radiativo do ponto de vista da proteção 

radiológica. 

Para tal será necessário cumprir as seguintes etapas: 

1- definir os cenários com possibilidade de ocorrência de acidentes com 

ferimento contaminado por material radioativo, bem como, os radionuclídeos 

mais prováveis em tais situações; 

2- selecionar detectores adequados para monitoração dos ferimentos com os 

radionuclídeos mais prováveis; 

3- realizar medições em diferentes espessuras de material tecido-equivalente a 

fim de simular diversas profundidades do material radioativo depositado no 

ferimento; 

4- definir um modelo experimental para medir atividade depositada em 

ferimentos e estimar a dose efetiva comprometida. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1. Introdução 

 

 

A incorporação de radionuclídeos no corpo humano pode ocorrer via inalação, 

ingestão, através da pele intacta ou de ferimento. Esta incorporação pode acontecer em 

situações rotineiras de trabalho, em eventos acidentais nas instalações, ou em atos 

ilícitos com material radioativo.  

Nestas situações, trabalhadores ou pessoas do público em geral podem 

incorporar materiais radioativos através de ferimentos. Além da necessidade urgente de 

salvar ou atender as vítimas, existem as dificuldades associadas ao caráter radioativo do 

material incorporado via ferimentos. Vale ressaltar que tais situações podem envolver 

ainda um grande número de pessoas, a saber: ato ilícito em um grande evento público 

(GEP), acidente em usina nuclear ou, como constatado, no acidente radiológico em 

Goiânia, o qual necessitou de um número considerável de técnicos para dar assistência 

às vítimas. 

Assim, quando da ocorrência destes eventos, deve-se ter um protocolo inicial de 

atendimento destas pessoas com ferimentos com material radioativo, fazendo a 

caracterização do quadro clínico e radioativo, antes de encaminhá-las para um hospital 

especializado para tratamento, quando necessário for. 

As primeiras etapas são a identificação do material radioativo, a mensuração da 

atividade e a taxa de dose associadas no local do ferimento e, posteriormente, devido a 

suas propriedades físico-químicas, identificar o comportamento biocinético no 

organismo da pessoa atingida com a finalidade de estimar os riscos à sua saúde. Além 

destas providências iniciais, deve-se ter um protocolo para procedimentos posteriores 

como descontaminação, tratamento e acompanhamento da vítima, até a liberação da 

mesma.  
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Para realizar a caracterização da situação da vítima de um ferimento com 

material radioativo, deve-se detalhar: a) os cenários e situações em que ocorreram tais 

eventos; b) os tipos de ferimentos e os mecanismos de sua ocorrência; c) os materiais 

radioativos envolvidos e seus processos de identificação e mensuração; d) as vias de 

incorporação e os órgãos de deposição; e) a estimativa de dose absorvida de radiação no 

local, e no corpo todo e o risco de indução de danos radiobiológicos; f) os processos 

viáveis de descontaminação e tratamento, quando necessário. 

 

 

2.2. Ferimentos com material radioativo 

 

 

A pele intacta apresenta uma barreira efetiva para agentes nocivos e, com poucas 

exceções, pequenas frações de radionuclídeos contaminantes são absorvidas através 

dela. Porém, quando a integridade da pele é rompida, essa absorção pode aumentar de 

duas a três ordens de magnitude. 

 Em estudos realizados por ILYN et al (1975), foi demonstrado que a absorção 

transdérmica de 
85

Sr em voluntários humanos aumentou por um fator de 200 quando a 

pele estava apenas arranhada antes da aplicação da solução. Em outro estudo realizado, 

pelo mesmo autor (ILYN et al., 1977), foi feita uma comparação entre a absorção 

sistêmica de 
210

Po em ratos através da pele intacta, da pele atritada e de ferimentos. O 

resultado mostrou que a absorção foi 45 vezes mais propícia à pele atritada e 750 vezes 

maior quando o material foi introduzido em ferimentos cutâneos e musculares, 

comparando-se ambos os casos com à pele intacta (NCRP, 2006). 

A profundidade da camada da célula basal da epiderme é de fundamental 

importância na avaliação da dose isso porque, a camada de célula basal é considerada a 

região mais radiossensível da pele, sendo a dose na pele avaliada nessa profundidade. 

KONISHI e YOSHIZAWA (1985) realizaram um estudo para estimar a profundidade 

da camada de célula basal para fins de proteção radiológica. Os autores examinaram 135 

amostras de pele de 41 diferentes partes do corpo de 19 adultos e concluíram que não há 

relação da espessura da camada basal com sexo ou idade, mas sim entre diferentes 

partes do corpo, as quais foram divididas em 4 grupos: cabeça e tronco (40 m), braços 
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e pernas (50 m), dorso das mãos e dos pés (150 m), e, palma das mãos e dos pés (300 

m). 

Ao entrar em contato com o ferimento, o material radioativo pode está sob a 

forma de aerossol, particulado, fragmento, solução ou coloide. O grau de solubilidade 

do material é definido por suas propriedades físico-químicas. Se insolúvel, grande parte 

do material irá ficar retido no local do ferimento. Se solúvel, ao entrar na corrente 

sanguínea, o material será distribuído pelo corpo e depositado nos órgãos e tecidos de 

afinidade.  

Uma vez no sangue, que é considerado o compartimento de transferência, o 

material terá o comportamento descrito por modelos biocinéticos que simulam o 

comportamento do material no corpo tomando por base a estrutura anatômica e o 

metabolismo ao descrever a deposição, a retenção, a liberação e a estimativa da dose. 

Em algumas situações, a maior parte da atividade fica retida no local do 

ferimento por um longo período de tempo, por exemplo, quando o radionuclídeo está na 

forma de coloide ou fragmento, ou ainda, quando apresenta solubilidade lenta. Nesses 

casos, pode ser recomendada a realização de uma excisão na região do ferimento e no 

tecido ao redor. A decisão de adotar tal procedimento cirúrgico deve ser avaliada por 

um médico cirurgião juntamente com um especialista em proteção radiológica, a fim de 

considerar a relação custo-benefício para o paciente. Terapias de decorporação podem 

ser indicadas antes ou depois da excisão, em casos, em que mesmo após a excisão do 

tecido, ainda permaneça uma quantidade retida e que pode ser eliminada com a 

administração de agentes de decorporação. Procedimentos de excisão descritos na 

literatura indicam uma redução de 70% da atividade inicial no ferimento e uma redução 

abaixo de 1% por terapias de quelação (BAILEY et al, 2003). 

A monitoração de um ferimento com material radioativo inicia-se pela 

identificação dos radionuclídeos presentes, seja através de relato dos operadores, 

quando o acidente acontece, por exemplo, em um laboratório, onde os radionuclídeos 

manipulados são conhecidos, ou, através da utilização de um detector identificador, 

quando a exposição é descontrolada como em um acidente com reatores ou um ato 

ilícito. Uma vez identificado o radionuclídeo, é necessário medir a atividade presente no 

ferimento bem como a taxa de dose. Medições complementares devem ser realizadas 

para identificar a profundidade média ou efetiva do emissor de radiação. A partir da 

identificação do radionuclídeo, sua forma física, solubilidade do composto, atividade e a 
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profundidade em que este se encontra, é possível fazer uma estimativa da dose efetiva 

comprometida. 

Situação mais complexa surge quando o acidente envolve muitas pessoas 

vitimadas como na ocorrência de acidentes nucleares, radiológicos, bombardeios com 

bombas “sujas” ou artefatos nucleares. Neste caso, equipes bem treinadas devem ser 

convocadas para realizar o atendimento das vítimas. 

 

 

2.3. Cenários de ocorrência de acidentes 

 

 

Os cenários de ocorrência de acidentes com ferimentos possivelmente 

contaminados por material radioativo são variados, mas para fins de simplificação, 

podem ser agrupados nos tipos: instalações de produção e laboratórios de manipulação 

de radionuclídeos; instalações do ciclo do combustível nuclear; fábricas de artefatos e 

armamentos nucleares; áreas urbanas livres e áreas de campo especiais. 

 

 

2.3.1. Laboratórios de produção e manipulação de radionuclídeos 

 

 

Nos laboratórios de pesquisa ou de produção, onde materiais radioativos em 

diversas formas são manipulados, é comum a ocorrência de eventos, como por exemplo, 

a quebra de ampolas ou frascos de vidro, a manipulação inadequada de materiais em 

forma de pó, de instrumentos pontiagudos, de chapas ou superfícies cortantes causando 

ferimentos em operadores com penetração de material radioativo. 

Nas instalações de produção de radionuclídeos e radiofármacos, existem reatores 

nucleares multipropósitos e cíclotrons, para a indução de reações nucleares. Acopladas a 

essas, existem instalações de manipulação de radionuclídeos, processos de separação 

isotópica, procedimentos radioquímicos e de mensuração, onde materiais de alto nível 
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de radioatividade são processados. Falhas em quaisquer destes processos podem gerar 

acidentes radiológicos que possivelmente resultem em danos físicos e radiológicos já 

descritos. 

 

 

2.3.2. Fábricas de artefatos e armamentos nucleares 

 

 

As fábricas de componentes ou de armamentos de artefatos nucleares constituem 

os locais com maior índice de acidentes. Uma revisão realizada por ILYN (ILYN, 

2001), sobre contaminação de ferimentos na pele e queimaduras, reporta mais de 2100 

casos de danos cutâneos complicados por contaminação com material radioativo. De 

acordo com estes dados, a grande maioria dos ferimentos contaminados ocorreu em 

instalações envolvidas na produção, fabricação ou manutenção de componentes para 

armas nucleares e os contaminantes envolvidos foram os actinídeos (urânio, plutônio e 

amerício). Além disso, mais de 90% dos ferimentos ocorreram nas mãos e braços, 

principalmente nos dedos, envolvendo dano mecânico, do tipo perfuração (NCRP, 

2006). 

Neste cenário, o atendimento inicial é mais simples, uma vez que os 

radionuclídeos, as soluções e os compostos químicos são conhecidos e a instalação 

dispõe de detectores e infraestrutura de atendimento de primeiros socorros. Os 

detectores existentes já são apropriados para medir as radiações dos materiais com os 

quais se trabalha em situação de rotina ou de emergência. 
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2.3.3. Instalações do ciclo do combustível nuclear 

 

 

A produção brasileira de urânio começou em 1982, no município de Caldas, em 

Minas Gerais. Com o avanço das prospecções geológicas, outras reservas foram 

descobertas e, em 1995 a unidade da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em Caldas 

encerrou a produção. Em 1998 o urânio começou a ser explorado em Caetité, na Bahia, 

produzindo anualmente cerca de 400 toneladas/ano de concentrado de urânio. Com o 

objetivo de ampliar a produção, a reserva de Santa Quitéria, no Ceará, será explorada 

brevemente. 

O Ciclo do Combustível Nuclear é o conjunto de etapas do processo industrial 

que transforma o mineral urânio, desde quando encontrado em estado natural até a 

geração de energia. As etapas do ciclo no Brasil iniciam-se com a mineração do urânio 

em Caetité/BA e terminam na geração de energia nas usinas nucleares em Angra do 

Reis/RJ, sendo que algumas etapas como fabricação das pastilhas e montagem do 

elemento combustível são realizadas na Fábrica do Combustível Nuclear (FCN) em 

Resende/RJ. Parte da etapa de enriquecimento do urânio ainda é realizada no exterior. 

Em todas as etapas existe risco potencial de exposição à radiação ionizante. 

 

 

2.3.4. Áreas de campo especiais 

 

 

Assim denominadas, são as áreas, por exemplo, onde ocorreram eventos 

militares, áreas bombardeadas ou atingidas com dispositivos que emitem fragmentos 

radioativos ou materiais contaminados com substâncias radioativas. São áreas, em geral, 

afastadas de regiões habitadas ou locais de difícil atendimento, como por exemplo, áreas 

bombardeadas com bombas “sujas”, ou mísseis contendo material radioativo. Um 

exemplo clássico foram os soldados americanos que se deslocavam em uma caravana de 
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carros blindados durante a guerra do Iraque e foram bombardeados pela aviação 

americana, por engano, com mísseis fabricados com urânio depletado. 

Nesse cenário de difícil acesso e envolvendo muitas pessoas, o atendimento é 

muito difícil e, geralmente, não há detectores de radiação ionizante nessa circunstância. 

Nesse caso, as pessoas devem ser atendidas rapidamente para prioritariamente salvar 

suas vidas, para então, iniciar o procedimento de medição e avaliação de impacto 

radiológico. 

 

 

2.3.5. Áreas urbanas livres 

 

 

Áreas urbanas livres, assim denominadas, são as áreas situadas próximas às 

instalações radiativas e nucleares, onde as pessoas que ali trabalham, pessoas que 

utilizam algum serviço daquelas instalações ou eventualmente estão por ali circulando, 

podem ser vítimas de algum evento que ocorra. Neste caso, a situação de atendimento é 

mais complexa, pois envolve a identificação de grande número de pessoas, com 

diferentes níveis de exposição e contaminação em diferentes partes do corpo. 

Como exemplo, pode-se citar o acidente de Goiânia (IAEA, 1988), no qual uma 

fonte de Cs-137, na forma de pó, foi aberta e a contaminação espalhada pelas ruas, 

casas, árvores, carros, etc. Na ocasião, 112 mil pessoas foram monitoradas, das quais 

249 estavam contaminadas interna ou externamente, sendo que 4 pessoas morreram. 

Outra situação ocorreu em um restaurante em Londres no ano de 2006 (BAILEY, 2007) 

quando o senhor Alexander Litvinenko ingeriu Po-210, uma vez que o radionuclídeo foi 

intencionalmente adicionado à alimentação dele, o que o levou a óbito em 20 dias. 

Hospitais, restaurantes, bares e meios de transporte foram contaminados. A mídia 

convocou as pessoas para monitoração e amostras de urina de 752 pessoas foram 

processadas. 
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2.4. Casos de ferimentos contaminados por radionuclídeos  

 

 

Não foi encontrado, na literatura estudada, casos de ferimento contaminados 

com material radioativo no Brasil. Os casos relatos a seguir ocorreram em outros países.  

O Laboratório Nacional de Los Alamos (LANL) é uma instalação na qual, 

acidentes gerando ferimentos contaminados por radionuclídeos, são registrados. A 

tabela a seguir, apresenta locais do corpo e número de ferimentos contaminados por Pu-

239 ocorridos de 1960-1972 naquele Laboratório (JOHNSON; LAWRENCE, 1974). 

Tabela 2.1. Locais do corpo potencialmente contaminados com ferimentos no 

Laboratório Nacional de Los Alamos entre os anos de 1960 e 1972 (JOHNSON; 

LAWRENCE, 1974). 

Local do corpo Número de ferimentos contaminados  

Dedos 96 

Mãos 18 

Punho-braço 12 

Cabeça 10 

Tronco 1 

Não registrado 26 

Total 163 

 

Em um estudo realizado por FALK et al (2006) foram analisados 5 casos de 

ferimentos por plutônio em trabalhadores, onde a dose equivalente comprometida 

calculada para a superfície óssea foi alta, cerca de 20 Sievert (Sv). Todos os casos eram 

homens caucasianos. 

No primeiro caso, ocorrido em março de 1961, o trabalhador de 32 anos, um 

operador de processamento de plutônio, teve o dedo anelar direito cortado por uma 

ferramenta enquanto o mesmo manipulava metais de plutônio. O corte foi de 

aproximadamente 3,8 cm e continha também tetracloreto de carbono ou óleo da 

máquina junto com a contaminação de plutônio. No dia da contaminação, a atividade 

estimada foi de 6700 Bq, a seguir foi realizada a primeira excisão, onde a atividade foi 

reduzida para 5500 Bq. A segunda excisão ocorreu quase 1 ano depois para a remoção 

de um nódulo no sítio do ferimento, que reduziu para 1300 Bq a atividade estimada 

remanescente no ferimento após a excisão. A última contagem do trabalhador foi 
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realizada em 2001, quando ele estava com 73 anos e a contagem estimada foi de (1570 

± 300) Bq de plutônio que ainda permanecia no ferimento. 

O segundo caso, ocorreu em maio de 1962 com um trabalhador de 40 anos que 

teve um ferimento puntiforme no polegar quando uma ferramenta com plutônio cortou a 

luva e atingiu seu dedo. Uma parte da pele e porção subcutânea do tecido foi removida. 

Após a excisão, o que permaneceu foi estimado em 410 Bq. A última contagem feita em 

1995, quando ele tinha 74 anos, indicou uma atividade de plutônio de (190 ± 42) Bq. 

O terceiro caso ocorreu em março de 1967, quando um operador de 

processamento químico de plutônio, de 31 anos, teve um ferimento puntiforme no dedo 

indicador esquerdo de aproximadamente 0,3 cm. Após a excisão, a atividade do que 

permaneceu foi estimada em 480 Bq. A última contagem foi realizada em 1999, quando 

o operador estava com 64 anos e indicou uma atividade estimada de (150 ± 37) Bq. 

No quarto caso, ocorrido em fevereiro de 1964, outro operador de 

processamento de plutônio, de 26 anos, sofreu uma perfuração de aproximadamente 1 

cm na palma da mão direita. Após uma excisão, a atividade que ainda permanecia no 

local do ferimento foi estimada em 1600 Bq. A última contagem foi realizada em 2003, 

quando o operador estava com 65 anos de idade e a atividade foi estimada em (3220 ± 

600) Bq de plutônio. Esse valor foi notavelmente maior que a atividade medida em 

1964 e foi explicada pelo fato dos contadores de ferimentos da época ser pouco precisos 

e não se conhecia em detalhes o procedimento adotado. 

No último caso analisado por FALK, ocorrido em janeiro de 1967, o operador de 

processamento de 24 anos teve uma laceração de 1,5 cm de comprimento no polegar 

esquerdo. Após a realização de uma excisão do ferimento e do tecido ao redor do 

ferimento, a atividade que permaneceu foi estimada em 520 Bq de plutônio. A última 

contagem foi realizada em outubro de 1999, quando ele estava com 56 anos e indicou 

uma atividade estimada de (270 ± 48) Bq de plutônio que ainda permanecia no sítio do 

ferimento. 

Em junho de 2000, um operador teve uma perfuração com contaminação na 

ponta do terceiro dedo esquerdo enquanto examinava uma amostra irradiada de 

combustível de reator. O principal contaminante foi o 
106

Ru (emissor beta puro de baixa 

energia) em equilíbrio com 
106

Rh (emissor beta e gama) de sua progênie.  A dose 

equivalente na pele foi estimada entre 76 e 228 mSv. (CARLAN et al, 2003). 
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Em Hanford, novembro de 1967, um trabalhador de 35 anos teve ferimento 

puntiforme no dedo indicador esquerdo e outras potenciais incorporações durante os 

anos de 1959-1967. A forma química do material contaminante foi primariamente óxido 

de plutônio. Não foi realizada nenhuma terapia de quelação (LYNCH et al, 2009). Neste 

estudo o autor mostrou a diferença por um fator de 2 entre a atividade presente no 

pulmão e no esqueleto analisadas pós morte e àqueles valores medidos in vivo.  

Em setembro de 1991, um trabalhador de 45 anos teve o polegar esquerdo 

contaminado enquanto limpava um container de armazenamento que estava 

potencialmente contaminado por plutônio e amerício. Resultados das bioanálises 

indicaram uma deposição interna de 400 Bq de 
238

Pu, 2240 Bq de 
239/240

Pu e 1060 Bq 

241
Am. Após excisão do tecido do ferimento, a deposição inicial foi reduzida em 70%.  

Agentes de decorporação também foram administrados e reduziram em menos de 1% a 

deposição interna dos contaminantes (BAILEY et al, 2003). 

 

 

2.5. Modelo biocinético 

 

 

Um modelo biocinético para incorporação de radionuclídeos via ferimentos 

contaminados foi descrito na publicação 156 de 2006 do NCRP e consiste em sete 

compartimentos conforme mostra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Esquema do Modelo de Compartimentos para estudos biocinéticos 

descrito na publicação 156 do NCRP de 2006. 

 

As representações por compartimentos do sítio do ferimento são baseadas nas 

propriedades físicas e químicas da deposição do material radioativo. Nesse modelo, o 

material introduzido no ferimento é representado em quatro categorias: solução, coloide, 

partícula ou fragmento.  

O modelo é composto por sete compartimentos: cinco desses relacionados ao 

sítio do ferimento: fragmentos (FRA), solúveis (SOL), coloide e estado intermediário 

(CIS), partículas agregadas e estado ligado (PABS) e partículas presas e agregadas 

(TPA) e os outros dois, sangue e nódulos linfáticos, recebem materiais que saem do 

sítio do ferimento. 

Apesar de dados experimentais de ferimentos contaminados indicarem 

contaminação principalmente nas regiões da pele e do músculo, o modelo não faz 

diferença entre ferimentos contaminados resultantes de punções, abrasões, lacerações ou 
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queimaduras. A gravidade e o tipo do dano no tecido podem afetar a biocinética da 

deposição do radionuclídeo (NCRP, 2006). 

Fragmentos e partículas são sólidos e devem incluir essencialmente materiais 

puros, como os óxidos ou metais de plutônio, misturas tais como, as ligas de metais ou 

óxidos misturados, ou ainda, materiais sólidos com a superfície contaminada com 

radionuclídeos solúveis (por exemplo, pontas de pipeta contaminadas por amerício). 

Outra distinção é feita entre partículas e fragmentos, é que fragmentos são grandes 

suficientes para não serem ingeridos por macrófagos do tecido conjuntivo (NCRP, 

2006). 

O compartimento coloide engloba precipitados insolúveis dispersos em uma 

substância e que apresentam pelo menos uma das dimensões entre 1 nanômetro e 1 

micrômetro. Podem ser característicos do material contaminante ou ser resultantes de 

processos biológicos.  

No compartimento solúvel são englobadas as soluções radioativas em que todo o 

material é absorvido e liberado para o compartimento do sangue. Diferem-se dos 

coloides pelo tamanho menor. Para melhor descrever a diferença de absorção do 

material quando na forma de solução, o modelo adota outras quatro subcategorias: 

fraco, moderado, forte e ávido (muito forte).  

A transferência diária do material entre os compartimentos do modelo é 

caracterizada através da cinética de primeira ordem (NCRP, 2006) e as taxas de 

transferência, específicas para cada categoria, estão apresentadas no Quadro 2.1 a 

seguir. 
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Quadro 2.1. Valores da taxa de transferência padrão do modelo de ferimentos 

para várias categorias de radionuclídeos nos ferimentos (NCRP, 2006). 

 

* Nódulos Linfáticos 

 

O compartimento PABS engloba não somente partículas, mas também 

radionuclídeos que transformados, além do estado CIS, que foi causado por reações 

químicas iniciais in vivo. Esse compartimento de estado químico menos móvel, pode 

incluir precipitados de hidróxido e/ou polímeros, ou formas químicas que se ligam 

estavelmente in situ para os constituintes do tecido do ferimento. O resultado é que o 

radionuclídeo no compartimento PABS é retido mais fortemente no sítio do ferimento. 

Como no caso do CIS, o material no compartimento PABS deve ser solubilizado 

vagarosamente. Ademais, devido ao fato das propriedades particuladas desse material 

serem biologicamente reconhecidas, devem também ser transportadas para a região de 

drenagem dos nodos linfáticos pelos macrófagos do tecido que irão fagocitar o material 

particulado (NCRP, 2006). 

O modelo também apresenta um compartimento designado como TPA. Esse 

compartimento foi introduzido primeiramente para acomodar a alteração da partícula e a 

Solução 

Fraca

Solução 

Moderada

Solução 

Forte

Solução 

Ávida
Coloide Partículas Fragmento

SOL →Sangue 45 45 0,67 7 0,5 100 -

SOL→CIS 20 30 0,6 30 2,5 - -

CIS→SOL 2,8 0,4 2,4 x 10
-2

3 x 10
-2

2,5 x 10
-2 - -

CIS→PABS 0,25 6,5 x 10
-2

1 x 10
-2 10 5 x 10

-2 - -

CIS→ NL 2 x 10
-5

2 x 10
-5

2 x 10
-5

2 x 10
-5

2 x 10
-3 - -

PABS→SOL 8 x 10
-2

2 x 10
-2

1,2 x 10
-3

5 x 10
-3

1,5 x 10
-3

2 x 10
-4 -

PABS→ NL 2 x 10
-5

2 x 10
-5

2 x 10
-5

2 x 10
-5

4 x 10
-4

3,6 x 10
-3

4 x 10
-3

PABS→TPA - - - - - 4 x 10
-2 0,7

TPA→PABS - - - - - 3,6 x 10
-3

5 x 10
-4

NL→Sangue - - - - 3 x 10
-2

6 x 10
-4

3 x 10
-2

Fragmento→SOL - - - - - - -

Fragmento→PABS - - - - - - 8 x 10
-3

Deslocamento do 

Material entre os 

Compartimentos

Taxas de transferência (d
-1

)
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cinética de dissolução devido ao encapsulamento fibrótico do material depositado, então 

chamado, reação a corpo estranho, que tem se mostrado ser dependente da quantidade 

e/ou tamanho do material embutido assim como a sua composição (NCRP, 2006). 

O radionuclídeo dos compartimentos do ferimento, exceto o compartimento 

TPA, é transferido para outro e recebido por fim no compartimento do sangue ou 

nódulos linfáticos. Assim que o radionuclídeo alcança o sangue, irá se comportar como 

se nele tivesse sido injetado diretamente (NCRP, 2006). 

 Os radionuclídeos introduzidos através do ferimento inicialmente na forma 

solúvel ou que são transportados dos compartimentos do fragmento ou PABS como 

resultado da dissolução in vivo, entram no compartimento solúvel. A divisão inicial do 

material contendo um radionuclídeo entre os compartimentos solúvel e CIS é 

fortemente influenciada por solução química aquosa, em particular, pela tendência do 

elemento de hidrolisar em pH neutro do tecido fluido e plasma líquido do sítio do 

ferimento. A tendência do elemento para hidrolisar, normalmente determina a 

persistência desse elemento no sítio do ferimento, não somente por causa da mudança 

do estado físico do soluto dissolvido para a fase sólida, mas também, por causa da 

grande tendência de íons metálicos altamente carregados de se ligar localmente aos 

constituintes do tecido fixado. O mais favorável das reações com a água e com grupos 

ligantes de tecidos fixos, é que mais radionuclídeos irão mudar para o CIS e menos 

radionuclídeos irão ser transportados para o sangue na forma iônica ou complexo 

solúvel com circulação endógena dos ligantes. Apesar de vagaroso, o movimento 

bidirecional do radionuclídeo é permitido entre os compartimentos solúveis e CIS, já 

que possuem reações químicas reversíveis (NCRP, 2006). 

 

 

2.5.1. Aplicações do modelo de ferimento para interpretação de dados de 

bioanálise  

 

 

A junção do modelo de ferimento da NCRP com o modelo biocinético sistêmico 

do urânio da Publicação 69 da ICRP foi realizada para calcular os padrões de excreção 

de urânio na urina assim como os padrões de retenção no tecido do ferimento e em um 
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importante órgão alvo devido à sensibilidade ao urânio, o rim. Para isso, o 

compartimento do sangue do modelo da NCRP foi feito idêntico ao compartimento 

plasma ou sangue da ICRP 69, tal que, o urânio liberado do ferimento para o sangue 

seja equivalente à liberação direta para o compartimento plasma. Similarmente, o que é 

liberado dos nódulos linfáticos no modelo da NCRP vai para o plasma no modelo da 

ICRP. Todos os valores de transferência sistêmica padrão da ICRP foram usados nesses 

cálculos, que foram determinados para três categorias padrão mais comuns para os 

materiais de urânio: solução fraca, partícula e fragmento. Na Figura 2.2 está ilustrado 

um esquema da união do Modelo de Ferimentos com o Modelo Biocinético Sistêmico 

do Urânio (NCRP, 2006). 

 

Figura 2.2. Diagrama esquemático da união do modelo de ferimento da NCRP 

com o modelo biocinético sistêmico do urânio da ICRP (NCRP, 2006). 

 

Foram calculados coeficientes de dose para um grupo de órgãos usando os 

fatores de peso da radiação e fatores de peso do tecido recomendados pela publicação 

60 da ICRP. Os coeficientes incluíam as contribuições de dose da progênie radioativa 

do 
238

U, não tendo crescimento in vivo e biocinética independente. A fração de 

incorporação retida no sítio do ferimento, nos rins e excretada via urina em 24 horas, 

para a categoria solução fraca, partícula e fragmento foram calculados somente para o 

238
U, mas, de acordo com a NCRP, são aplicáveis para outras misturas de urânio, por 

serem específicos do elemento e as diferenças nos valores de decaimento serem 
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negligenciáveis. Estas frações em formato de tabela estão apresentadas no anexo D da 

publicação NCRP 156 (NCRP, 2006).  

Outra aplicação do modelo da NCRP foi predizer o comportamento de alguns 

elementos radioativos comumente encontrados em locais de trabalho relacionados às 

indústrias nucleares (ISHIGURE, 2009). Com a junção do modelo de ferimento com o 

modelo biocinético do radionuclídeo de interesse incorporado, os valores de excreção 

foram calculados como uma função do tempo seguido de uma incorporação aguda 

desses elementos, para a interpretação dos dados de bioanálise. Os radionuclídeos foram 

selecionados pelo risco potencial na indústria nuclear e foram incluídos: cobalto, 

estrôncio, iodo, césio, cério, urânio, neptúnio, plutônio, amerício e cúrio. 

Apesar do modelo para ferimentos da NCRP também incluir cálculos das fração 

de retenção incorporadas (IRFs), dose equivalente no órgão e coeficientes de dose 

efetiva para o 
238

U injetado como composto solúvel, partículas e fragmentos, não foram 

apresentados esses mesmos parâmetros para outros radionuclídeos. No documento 

“Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides via Contaminated Wounds”, são 

fornecidos os resultados da união do modelo de ferimento da NCRP com o modelo 

biocinético sistêmico da ICRP para vinte e dois elementos comumente encontrados, 

para gerar tabelas de coeficientes de dose para trinta e oito radionuclídeos (TOOHEY et 

al, 2014).  

Para o cálculo dos coeficientes de dose, três etapas são importantes: o cálculo do 

número de transformações (Us) em cada compartimento (ou região fonte) para todos os 

membros das séries radioativas, desde a hora da incorporação até 50 anos depois; o 

cálculo das energias efetiva específicas (SEE) depositadas em nos órgãos alvo ou 

tecido, em cada transformação ocorrida na região fonte; e, o cálculo dos coeficientes de 

dose. A garantia de qualidade dos coeficientes de dose calculados depende dessas etapas 

e, os autores simularam o modelo de ferimento para radionuclídeos solúveis retidos 

fracamente para comparar com os resultados de incorporação via injeção sistêmica. Os 

resultados deste teste comprovaram a qualidade da implementação computacional do 

modelo de ferimentos, pois foram obtidos coeficientes de dose efetiva quase idênticos, 

com exceção dos radionuclídeos de meia vida física curta (TOOHEY et al, 2014).  

Os cálculos de todos os coeficientes de dose foram obtidos através de um 

software, chamado Activity and Internal Dose Estimates (AIDE). Os coeficientes para 

dose efetiva e dose equivalente em diversos órgãos como o fígado, os rins e os ovários, 
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foram calculados pelas incorporações dos radionuclídeos selecionados através dos 

ferimentos para todas as categorias de retenção. Os resultados estão disponíveis para as 

sete categorias, mesmo para as categorias que não tenham sido observadas para os 

radionuclídeos listados. Por exemplo, somente a categoria solúvel, partícula e fragmento 

são geralmente observados em compostos de urânio. Entretanto, todas as categorias 

estão incluídas nas tabelas (TOOHEY et al, 2014).  

 

 

2.6. O programa computacional AIDE 

 

 

O AIDE é um programa computacional para calcular as atividades em 

compartimentos e as doses comprometidas devido a exposições ocupacionais, para 

representar a incorporação e as doses estimadas usando os dados de bioanálise. Essa 

rotina de programação usada tem mostrado ser bem confiável, depois de ter sido 

continuamente testada por pelo menos 20 anos, sendo capaz de lidar com várias 

matrizes de ordem elevada, com n e m altos (BERTELLI et al, 2008). 

O sistema de equações diferenciais de primeira ordem com coeficientes 

constantes que descrevem as atividades nos compartimentos que representam os órgãos, 

tecidos, conteúdos dos órgãos e excreta é solucionado pelo uso de uma técnica analítica 

computacional de auto-valores e auto-vetores. 

O programa AIDE tem sido aplicado em várias situações envolvendo a 

dosimetria interna, como a realização de todas as estimativas de dose devido a 

incorporação de 
137

Cs, que ocorreu durante o acidente de Goiânia em 1987. Desde 1996, 

também tem sido utilizado pelo Grupo de Cálculo de Dose da ICRP no processo de 

garantia de qualidade na obtenção dos valores de atividades em compartimentos e na 

geração dos coeficientes de dose para adultos devido à incorporação por inalação, 

ingestão, injeção ou ferimentos para vários radionuclídeos. 

Na Figura 2.3 está ilustrada a tela inicial do módulo incorporação por 

ferimento (Intake by Wound) do programa computacional AIDE.  
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Figura 2.3: Tela inicial do módulo Intake by Wound do programa 

computacional AIDE.  

 

Para visualizar a tela Intake by Wound, basta clicar em “ferimentos”, localizado 

no quadro de “incorporação” na tela inicial do programa, nomeada de “Cálculos de 

atividade e dose interna”. Na tela apresentada na Figura 2.3, basta selecionar o modelo 

padrão para ferimento e o modelo biocinético desejado. Fecha-se a tela atual, e executa-

se o programa que, como resultado, apresenta: atividade em todos os órgãos dos 

modelos, coeficientes de dose e valores de excreção para interpretação de dados de 

bioanálise. 
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2.7. Tratamentos dos ferimentos e das vitimas 

 

 

Uma vez que a vítima tenha incorporado material radioativo via ferimento, tanto 

excisão de tecido como terapias de decorporação podem ser recomendadas dependendo 

da dose efetiva a ser evitada. O objetivo das terapias de decorporação é reduzir o tempo 

de permanência de radionuclídeos presentes no organismo. 

Existem diversos agentes de decorporação e cada um com seu mecanismo de 

ação: aumento da excreção urinária, bloqueio da incorporação no órgão alvo, alteração 

química da substância, quelação, diluição isotópica. Embora sejam utilizados vários 

agentes nesse tipo de situação, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou apenas 

três agentes para radionuclídeos específicos. 

Nesse tópico do trabalho apenas serão expostos os agentes de decorporação para 

os radionuclídeos utilizados aqui, aprovados ou não pela FDA (2003, 2004). O anexo A 

contém uma tabela mais ampla com os radionuclídeos e seus correspondentes 

descontaminantes.  

No Quadro 2.2 estão relacionados alguns radionuclídeos e os respectivos agentes 

de decorporação e aprovados pela FDA.  

 

Quadro 2.2. Radionuclídeos e agentes de decorporação aprovados pelo FDA 
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2.7.1.  DTPA 

 

 

Dietilenotriaminopentacetato é um medicamento de terapia que envolve a 

quelação de elementos transurânicos. O sal de cálcio é o pentacetato de cálcio trissódico 

e o de zinco, é o pentacetato de zinco trissódico. Ambos são usados para aumentar a 

excreção dos elementos transurânicos do corpo por meio de troca iônica. Quando 

produzidos em condições específicas podem ser efetivos para o tratamento de 

indivíduos com contaminação interna por plutônio, amerício e cúrio, para aumentar os 

valores de eliminação. O DTPA sintético forma complexos (metais quelados) com um 

grande número de íons de metal, isso ocorre porque quando em contato com o 

radionuclídeo contaminante, há uma troca do cálcio ou zinco por outro metal de maior 

poder de ligação, formando um complexo químico. Esse complexo será excretado pelos 

rins. A meia-vida do DTPA no plasma é de 20 a 60 minutos e ele suporta somente uma 

quantidade mínima de troca metabólica (FDA, 2004).  

O Ca-DTPA é indicado nas primeiras 24 h após a contaminação por ser 10 vezes 

mais efetivo que o Zn-DTPA. Após 24 h, ambos são indicados. Entretanto, apesar da 

eficácia equivalente após 24 horas, o Zn-DTPA é bem menos tóxico que o Ca-DTPA, 

por isso é preferível. Em situações, onde haja indisponibilidade do Ca-DTPA, o 

tratamento pode começar com o Zn-DTPA (NCRP, 2008). 

O DTPA pode reduzir a dose em 80% para formas solúveis se administrado nas 

primeiras 24 horas, isso porque a irrigação imediata aumenta sua efetividade e a ligação 

de metais em complexos estáveis para serem excretados via urina. Após esse tempo, sua 

redução é menor que 25 % depois da incorporação por compostos insolúveis ou 

solúveis. Em muitos casos, além da primeira dose ser a mais importante, ela também é 

suficiente (NCRP, 2008). 

A duração do tratamento vai depender da quantidade de deposição interna do 

radionuclídeo e da resposta individual de cada paciente para o tratamento (FDA, 2004). 

Caso o tratamento seja longo, o Ca-DTPA pode quelar traços de vitaminas e minerais 

como o magnésio e zinco, por isso, são necessários a monitoração constante do paciente 

e suplementos de vitaminas e minerais que contenham zinco podem ser recomendados 

(NCRP, 2008). 
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2.7.2.  Azul da Prússia 

 

 

O ferrocianeto férrico (azul da prússia) é um corante insolúvel utilizado desde 

1960 como medicamento, via oral, para aumentar a excreção de isótopos de césio e tálio 

do corpo humano por meio de troca iônica. O azul da prússia possui alta afinidade com 

tálio e césio radioativo. Os íons de césio e tálio são primeiramente excretados no 

intestino, reabsorvidos de lá para a bile e depois excretado no trato gastrointestinal 

novamente. Administrado oralmente, o azul da prússia prende o césio ou tálio no 

intestino interrompendo a reabsorção deles pelo sangue e desse modo, aumentando a 

excreção fecal (FDA, 2003), pois o azul da prússia não é absorvido em quantidades 

significativas através da parede do intestino. 

O azul da prússia reduz a meia-vida biológica em cerca de 1/3; no caso do 
137

Cs, 

de 110 dias para cerca de 30 dias (FDA, 2003). 

Para os outros radionuclídeos utilizados neste trabalho, o cobalto e o urânio, não 

há agentes de decorporação aprovados pela FDA conforme mostra a Quadro 2.3. Porém, 

outros agentes são utilizados e estão disponíveis para esses e outros radionuclídeos no 

anexo A. 

Quadro 2.3. Agentes de decorporação para os radionuclídeos cobalto e urânio. 
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2.7.3. Cobalto 

 

 

Os agentes recomendados para contaminações com cobalto são o DTPA, o 

Ácido dimercaptossuccínico (DMSA), o ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) e o 

N-acetilcisteína –(NAC). Essas drogas são aprovadas pela FDA, porém, para outros 

tipos de radionuclídeos incorporados (NCRP 161, 2008). 

 

 

2.7.4. Urânio 

 

 

No Quadro 2.3 estão ilustradas as doses e as vias de administração do 

bicarbonato de sódio, agente recomendado para decorporação por urânio. A função 

desse agente é a alcalinização da urina, promovendo uma excreção dos complexos de 

UO2
+2

, e reduzir a probabilidade dos pacientes desenvolverem necrose tubular aguda. O 

pH da urina, os eletrólitos do soro e a função renal devem ser monitorados. Caso a carga 

de contaminação seja alta, após a administração do agente, diálise renal pode ser 

considerada (NCRP, 2008). 

 

 

2.8. Acompanhamento das vítimas 

 

 

Pessoas contaminadas internamente podem ter o seu processo de 

descontaminação acompanhado por meio do contador de Corpo Inteiro instalados em 

laboratórios especiais. No procedimento de medição das radiações gama emitidas pelo 

corpo da vítima são utilizados vários tipos de detectores, de diversas dimensões, em 

geral de NaI (Tl) + CsI(Tl), ou mesmo detectores plásticos, dentro de uma blindagem 

espessa e especial, no interior da qual o nível da radiação de fundo é pelo menos 1000 
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vezes menor que seu valor ao ar livre. Devido aos valores baixos da atividade 

incorporada, a vítima pode permanecer dentro da blindagem por até mais de uma hora.  

Outra técnica disponível para acompanhamento da eficácia do tratamento de 

pessoas contaminadas internamente é a bioanálise in vitro, em que amostras de fezes e 

urina são analisadas para medir a atividade radioativa excreta por estas vias. 

 

 

2.9. Avaliação da Eficácia do tratamento de pessoas com ferimentos contaminados 

 

 

Os resultados dos tratamentos pela terapia de decorporação são avaliados pela 

atividade que é excretada do organismo através da urina e fezes. Com a contagem da 

atividade inicial no ferimento com um detector, por exemplo, é possível estimar a 

atividade que ainda permanece retida no organismo. E também para avaliar a eficácia 

dos agentes de decorporação.  

No caso de uma excisão, o tecido removido é analisado para detectar a atividade 

nesse material e comparado com a contagem inicial do ferimento. Caso haja 

necessidade, os agentes de decorporação podem ser administrados e avaliados através 

das análises das excretas. 

Para avaliar a eficácia de um agente de decorporação, Bertelli et al (2010) 

analisaram três casos de ferimentos contaminados por plutônio e estimou a dose total 

evitada nesses casos.  

Como a contaminação do ferimento foi por 
239

Pu, o agente de decorporação 

administrado via intravenosa com solução isotônica estéril foi o DTPA, alternando entre 

Ca-DTPA e Zn-DTPA. Algumas excisões também foram realizadas em alguns casos. 

As amostras foram coletadas antes e depois da terapia de quelação ser começada, 

porém, estudos anteriores mostraram que amostras coletadas até 100 dias depois do 

final da terapia, não são suscetíveis para avaliação de dose devido a essa terapia alterar 

o metabolismo de excreção normal do plutônio. As amostras foram analisadas por meio 

de espectrometria alfa, radioquímica e espectrometria de massa de ionização térmica. 
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A dose evitável reflete a redução da dose efetiva comprometida [E(50)] devido 

ao aumento da excreção urinária produzida pela terapia. O DTPA aumenta os valores de 

excreção urinária e consequentemente, a excreção do radionuclídeo contaminante. Por 

esse motivo, as curvas de atividade presente nas amostras de urina foram realizadas 

antes de se iniciar a terapia ou 100 dias depois do final do tratamento, fornecendo assim 

a dose que foi evitada pela ação do tratamento.  

Nesse trabalho, o cálculo da dose evitada foi realizado simulando uma injeção de 

atividade única de 
239

Pu no sangue, resultando em uma dose efetiva comprometida de 

489 mSvBq
-1 

através do software AIDE. Supôs-se que todos os radionuclídeos 

disponíveis na circulação sanguínea foram removidos com o agente de decorporação. A 

dose evitada devido a um procedimento de quelação simples foi calculada pela 

multiplicação do coeficiente de dose pela atividade medida nas excreções de urina 

coletadas depois da quelação.  

Em um dos casos, a atividade do ferimento foi reduzida de 7400 Bq para 25,5 

Bq em menos de 1 dia após o incidente, isso foi devido principalmente aos 

procedimentos cirúrgicos (4 excisões) realizados. Dessa maneira, a redução dos valores 

estimados de dose evitada após o primeiro cálculo, pode ser explicada pela grande 

redução de disponibilidade de 
239

Pu para ser excretado pelo corpo, por causa das 

cirurgias e da quelação. A dose total evitada estimada foi de 11,4 mSv. 

O gráfico da Figura 2.4 mostra o metabolismo de excreção durante a terapia de 

quelação.  
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Figura 2.4. Atividade de 
239

Pu medida no ferimento, na urina e em outras amostras 

relevantes versus o tempo após o incidente (BERTELLI et al, 2010) 

 

Com esses dados e os casos anteriores, percebe-se que a terapia de quelação e/ou 

a excisão do tecido do ferimento, são tratamentos eficientes para reduzir a atividade do 

radionuclídeo incorporado via ferimentos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para monitoração de 

ferimentos a fim de estabelecer um protocolo para tratamento de vítimas com 

ferimentos contaminados com material radiativo do ponto de vista da proteção 

radiológica. Esta metodologia combina o uso de modelos e técnicas as quais se resume 

as seguintes etapas:  

a) Definição do cenário de ocorrência de acidentes; 

b) Desenvolvimento de um modelo experimental para avaliar a situação dos 

ferimentos; 

c) Utilização de diferentes detectores para monitoração de ferimentos com 

material radioativo; 

d) Estudo de caso: medições na sala de preparação de radiofármacos; 

e) Avaliação da taxa de dose efetiva; 

f) Protocolo para gestão de indivíduos que sofreram ferimentos com material 

radioativo. 

 

 

3.1. Cenários de ocorrência de acidentes 

 

 

Os cenários de ocorrência de acidentes com ferimentos resultantes em pessoas 

são variados, mas para fins de simplificação, podem ser agrupados em: instalações de 

produção e laboratórios de manipulação de radionuclídeos; instalações do ciclo do 

combustível nuclear; fábricas de artefatos e armamentos nucleares; áreas urbanas livres 

e áreas de campo especiais e outras aplicações da Energia Nuclear. 

Na maioria dos acidentes ocorridos em cenários constituídos por laboratórios, 

fábrica de artefatos nucleares não constitui problema, pois nestas instalações pressupõe-
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se que o Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE) já conheça as substâncias e as 

propriedades físico-químicas dos materiais com os quais trabalham, permitindo a 

identificação do radionuclídeo presente no material incorporado no ferimento, 

Em acidentes ocorridos em áreas denominadas livres, como por exemplo, na 

cidade de Goiânia em 1987, a identificação do radionuclídeo e, principalmente, das 

vítimas principais e locais mais contaminados, foi decorrência de indagações, conexão 

entre depoimentos das principais pessoas envolvidas na manipulação da fonte de 
137

Cs, 

atuação rápida da equipe de atendimento da CNEN, juntamente com os registros da 

Secretaria de ação social da cidade, de catadores de papel e ferro velho. O período de 

tempo necessário para tais procedimentos foi cerca de uma semana. 

Entretanto, nos acidentes com reatores, usinas de reprocessamento de 

combustíveis nucleares, bombardeios e instalações de produção de radioisótopos, onde 

a variedade de radionuclídeos é muito grande, a identificação da substância radioativa 

nas pessoas envolvidas é muito complexa e trabalhosa e deve ser feita em cada uma das 

vítimas separadamente. 

 

 

3.2. Modelo experimental para avaliar a situação dos ferimentos 

 

 

A avaliação experimental da situação dos ferimentos é realizada com auxílio de 

detectores de radiação, que permitem verificar se existem materiais radioativos neles 

incorporados, com radionuclídeos emissores de radiação beta ou gama. Nesta 

verificação inicial, a presença de radionuclídeos emissores de radiação alfa puros é de 

difícil detecção devido à absorção das partículas em pequenas espessuras de material e à 

necessidade do uso de detectores especiais para isso. 

Uma vez constatada a presença de emissores de radiações, deve-se identificar os 

radionuclídeos emissores, estimar a sua atividade, converter esta para a taxa de dose 

efetiva correspondente e estimar a profundidade média ou equivalente do fragmento de 

material radioativo no ferimento. Com os dados obtidos é possível estabelecer o nível 

de severidade da situação para procedimentos posteriores incluindo um protocolo para 

gestão do indivíduo. 
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Os detectores utilizados nos casos de pessoas que sofreram ferimentos com 

material radioativo devem ser escolhidos conforme os cenários ou circunstâncias em 

que ocorreram os acidentes e os procedimentos a serem realizados. Além do tipo de 

medição e radiação correspondente, deve-se ter em vista os objetivos para se estabelecer 

os níveis de exatidão e precisão requeridos ou necessários. Isto implica, por exemplo, 

que para reconhecer se um ferimento possui ou não material radioativo incorporado, um 

detector com sensibilidade que permita executar tal função é suficiente, independente se 

sua exatidão ou precisão não são boas. Ou seja, realizar apenas uma medição 

qualitativa. 

Para a identificação do radionuclídeo é necessário um detector capaz de gerar o 

espectro de energia das radiações emitidas com resolução suficiente para distinguir 

radionuclídeos diferentes. Em uma medição da atividade do radionuclídeo é necessário 

um detector que tenha sua calibração em energia, resolução e eficiência estabelecidas 

previamente.  

A escolha do detector é determinada pela radiação emitida pelo contaminante. 

Os que emitem fótons são facilmente detectáveis, mesmo aqueles que emitem somente 

raios X ou gama de baixa energia, como o 
239

Pu e o 
241

Am. 

Normalmente o primeiro e às vezes o único método de medição será o de 

medida direta do material radioativo no ferimento contaminado com um detector. Esse 

instrumento é comumente utilizado para detectar contaminações superficiais, e muita 

das vezes é um do tipo Geiger Muller acoplado a um medidor de taxa de dose. Esses 

detectores normalmente possuem janela fina que permite a detecção de partículas beta e 

as vezes até partículas alfa, assim como fótons. Entretanto, o detector não estará 

normalmente calibrado para medições com geometria para o ferimento e, assim, irá 

indicar se o ferimento está de fato contaminado ou não, fornecendo uma informação 

qualitativa da contaminação (NCRP, 2006). 

Algumas instalações requerem que todos os ferimentos incorridos na área de 

material radioativo, sejam avaliados com um monitor dedicado para ferimentos, mesmo 

se os resultados iniciais forem negativos (NCRP, 2006). 

Medições sequenciais são usadas para determinar o sucesso de uma intervenção 

cirúrgica na remoção do material do local do ferimento, contudo, também podem 

determinar a retenção do material radioativo. Porém, para essas medições serem 

significativas, a geometria deve ser constante e a calibração do detector mantida. 
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Mesmo com esses fatores mantidos, alguns processos podem afetar tanto a 

geometria como a calibração:  

a) Partículas ou fragmentos embutidos podem se dissolver lentamente mudando 

a forma e distribuição do material radioativo no sítio do ferimento e em 

outras partes do corpo; 

b) Processos biológicos tais como, inflamação, edema localizado e 

encapsulamento podem mudar a absorção das radiações emitidas pelo tecido 

excessivamente mole (NCRP, 2006). 

 

Se essas medições sequenciais forem usadas para determinar a quantidade de 

material radioativo no ferimento, cuidados devem ser tomados para assegurar que a 

geometria e a calibração do sistema de detecção mantêm-se as mesmas que as originais 

ou o mais próximo possível. 

 

 

3.3. Detectores utilizados para monitoração de ferimento 

 

 

3.3.1. Detector de Radiação Pessoal (PRD) 

 

 

É um detector portátil de fácil manuseio, bastante utilizado para medições 

externas. Após ser ligado, o aparelho trabalha automaticamente e alarma quando 

encontra uma fonte de radiação gama ou nêutron. Um exemplo deste detector é 

mostrado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1. O Detector de Radiação Pessoal (PRD) possui visor digital e pode exibir 

respostas em termos de Taxa de Contagem (s
-1

) ou Taxa de Dose Efetiva (Sv h
-1

). 

 

 

O PRD é composto de dois detectores diferentes acoplados, um cintilador que 

foi o de iodeto de césio ativado com tálio (CsI(Tl)) e um a gás, o Geiger Müller (GM) 

para detecção da radiação. Ele fornece valores de taxa de contagem (s
-
¹) e de taxa de 

dose (Sv.h
-1

). Além disso, possui alta sensibilidade para valores de baixa energia.  

 

 

3.3.2. Detector Geiger-Müller 

 

 

O Geiger-Müller (GM) é um detector a gás, funciona como um contador, não 

sendo capaz de discriminar as energias do radionuclídeo. Na Figura 3.2 tem-se um 

contador GM com uma sonda para detecção de contaminação superficial acoplada. 
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Figura 3.2. Detector para avaliação de contaminação superficial por material 

radioativo. 

 

 

3.3.3. Cintilômetro com NaI(Tl) ou CsI(Tl) 

 

 

Os cristais cintiladores de iodeto de sódio ativado com tálio (NaI(Tl)) e o iodeto 

de césio ativado com tálio (CsI(Tl) são detectores em que o sinal é produzido pela luz 

emitida nas camadas mais externas dos elétrons que preenchem as vacâncias criadas nas 

camadas mais internas pela ionização de fótons. A luz emitida, normalmente, na região 

ultravioleta do espectro, é coletada, convertida em sinal elétrico e amplificada por um 

tubo fotomultiplicador acoplado a um cristal cintilador. Esses detectores podem ser 

operados à temperatura ambiente e também podem ser feitos em maiores tamanhos, 

logo possuem eficiência intrínseca e geométrica altas. A desvantagem desses detectores 

é a pobre resolução em energia e os valores de BG que geralmente são bem altos. 

Os detectores NaI(Tl) pequenos são muito utilizados em medidas de campo, 

devido ao seu tamanho menor e praticidade para transporte. Eles podem ser usados para 

monitorar o ferimento se os radionuclídeos contaminantes emitem raios gama de alta 

energia (>100 keV) com radionuclídeos com esquema de decaimento simples ou uma 

mistura de radionuclídeos. Entretanto, a resolução limitada desses detectores limita a 

sua utilidade se a composição do material radioativo é variável ou desconhecida. São 

compostos de cristais finos de espessura de 1 a 3 mm que podem detectar fótons de 

baixas energias, mas os valores de contagens de BG altos geralmente resultam em uma 

menor utilidade deles se comparados a outros detectores (NCRP, 2006). Na Figura 3.3 é 

mostrado um modelo de detector de NaI(Tl) portátil utilizado para atendimento em 

situações de emergência. 

0
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Figura 3.3. Modelo de detector de NaI(Tl) portátil para medições em campo ou 

atendimento em situações de emergência. 

 

 

3.3.4. Telureto de Cádmio (TeCd) 

 

 

O telureto de cádmio (TeCd) é um tipo de diodo que pode ser operado em 

temperatura ambiente, entretanto, sua pobre resolução, entre 3 e 30 keV, não permite 

separar os raios X cujos radinuclídeos possuam esquemas de decaimento complexos. 

O TeCd possui uma baixa eficiência, embora possa absorver 85% dos fótons de 

100 keV nele incidentes, tem uma área muito pequena e uma espessura de 2 mm. Esse 

detector é o escolhido para a detecção de 
241

Am e outros radionuclídeos com emissões 

primárias de fótons entre 30 e 200 keV e pelo fato de não precisarem estar à temperatura 

do nitrogênio líquido. Eles são preferíveis para operações de campo onde a detecção 

imediata do ferimento, com identificação do radionuclídeo e estimativa de sua 

atividade, é desejada antes do transporte da vítima para a instalação central (NCRP, 

2006).  

Na Figura 3.4 tem-se um modelo deste tipo de detector. 
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Figura 3.4. Detector de TeCd e espectro do 
241

Am obtido por ele. 

 

 

3.3.5 IdentiFINDER2 

 

 

Outro equipamento do sistema de medição bastante utilizado é o 

IdentiFINDER2, que possui dois detectores, um de material cintilador e um detector a 

gás; é pouco maior e mais pesado que o PRD e também é utilizado como detector de 

campo por ser de fácil manuseio e fácil acesso ao paciente contaminado, conforme 

mostra a Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Detector portátil IdentiFINDER2, constituído de um cristal de 

NaI(Tl) e tubo GM interno para medição e identificação de  um ou mais radionuclídeos 

por meio do espectro gama gerado. 

 

Os materiais utilizados nesse espectrômetro são o iodeto de sódio ativado com 

tálio (NaI(Tl)) e o Geiger Müller (GM). O IdentiFINDER2 fornece valores para taxa de 

contagem (s
-
¹) e taxa de dose (Sv.h

-1
). Alguns modelos deste são disponíveis com tubo 

de 
3
He para medir nêutrons. 

 

 

3.3.6. Germânio Hiper Puro (HPGe) 

 

 

Os detectores de germânio de alta pureza possuem uma resolução versus energia 

superior a 700 eV para raios X de energia de 5,9 keV. Também permite medir radiações 

gama de até 10 MeV de energia. Desta maneira podem identificar diversos 

radionuclídeos e as emissões de fótons de cada um. Eles são operados à temperatura do 

nitrogênio líquido e sua alta resolução possibilita a identificação segura dos 

radionuclídeos presentes nos ferimentos ou já incorporados no corpo humano, 

utilizando medições da atividade na urina. A Figura 3.6 mostra um modelo do tipo 

coaxial de HPGe. Como tais detectores estão alocados em blindagens especiais, as 

radiações de fundo pouco interferem nas medições da atividade do radionuclídeo. 
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Figura 3.6. Detector tipo coaxial de germânio de alta pureza utilizado no 

sistema de espectrometria gama de alta resolução. 

 

Para o acompanhamento e avaliação do processo de descontaminação de um 

paciente, vários tipos de detectores podem ser utilizados, em contagens “in vivo” e “in 

vitro”. Para verificações localizadas, detectores portáteis podem ser utilizados. Porém, 

quando a contaminação é interna ou houve migração do radionuclídeo para a corrente 

sanguínea, somente o detector de Corpo Inteiro permite uma medição correta da 

atividade total incorporada.  

Na maioria dos casos, o acompanhamento do processo de descontaminação é 

feito por medições periódicas da atividade do radionuclídeo na urina. Estas medições 

são realizadas num laboratório, utilizando detectores de alta pureza de Germânio tipo 

HPGe ou de NaI(Tl) de dimensões apropriadas para as energias das radiações gama. 

 

 

3.4. Estudo de caso: Sala de Preparação de fontes radioativas do LNMRI 

 

 

O Laboratório de Produção de Fontes Radioativas. Esse laboratório pertence ao 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD), onde o projeto foi realizado.  

Um dos serviços prestados pelo Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes, LNMRI, é a preparação e calibração de fontes radioativas: fonte 
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na forma líquida em ampola, fonte fina para calibração absoluta, fonte eletrodepositada 

e fonte sólida selada. 

O processo de preparação ocorre no Laboratório de Preparação de Fontes e, 

apesar dos procedimentos de segurança do laboratório, a manipulação de fontes líquidas 

em ampolas ainda é tradicional, pois as mesmas são quebradas manualmente na região 

demarcada. Neste procedimento, o técnico calça um par de luvas de látex e envolve a 

ampola em um saco plástico a fim de minimizar possível contaminação caso a quebra 

não ocorra da maneira esperada. Um risco associado a esse procedimento é que numa 

eventual quebra irregularmente, o saco plástico e a luva podem ser rompidos e, 

consequentemente, o técnico poderá se ferir. 

Em uma situação onde o trabalhador é perfurado pelo vidro e ocorre uma 

contaminação pela solução radioativa interna através desse ferimento, o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) não possui nenhum tipo de protocolo de primeiros 

socorros e nem um detector calibrado para ferimentos. Aliás, no Brasil, não existe 

nenhum tipo de protocolo para esse tipo de situação, que seja desenvolvido pelas 

Agências Nacionais. Entretanto, também não existem na literatura casos de 

trabalhadores que tenham tido ferimentos contaminados com material radioativo, 

porém, o desenvolvimento de um protocolo se faz necessário já que o risco de 

contaminação existe e ele deve ser desenvolvido antes que o incidente ocorra. Mesmo 

em uma situação em que a atividade ou a taxa de dose efetiva não seja elevada. 

Em clínicas de medicina nuclear, operadores manipulam vários tipos de 

radiofármacos, com propriedades variadas, mas tendo como elemento comum a sua 

capacidade de rápida incorporação no organismo humano, caminhando no sentido do 

órgão, tecido ou sistema alvo, para a realização de diagnóstico ou terapia. 

A atividade dos radiofármacos é significativa em termos de valor, além disso, a 

frequência de preparação e manipulação, associada à agilidade com que devem ser 

feitas, pode induzir acidentes com possíveis contaminações, ferimentos e exposição às 

radiações ionizantes.  

A incerteza associada ao valor da atividade, obtida experimentalmente, deve 

estar de acordo com o Guia para Expressão da Incerteza de Medição 

(ABNT/INMETRO, 2003). 
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No ambiente hospitalar, por mais complexa que seja a situação, existe uma 

infraestrutura de atendimento, os radionuclídeos e seus compostos são conhecidos, os 

detectores são apropriados e o pessoal possui treinamento para o atendimento.  

 

 

3.5. Avaliação da taxa de Dose Efetiva 

 

 

Esta avaliação envolve inicialmente o reconhecimento da existência de material 

radioativo, a identificação do radionuclídeo, ou de outros se houver, a medição de sua 

atividade e da taxa de dose efetiva correspondente. Medições complementares devem 

ser feitas para identificar à profundidade média ou efetiva do emissor de radiação, a 

composição química em que se encontra, a identificação de suas propriedades físico-

químicas como toxicidade, solubilidade, concentração.  

 

 

3.6. Elaboração de Protocolo para gestão de indivíduos que sofreram ferimentos 

com material radioativo 

 

 

Para gestão de indivíduos que sofreram ferimentos com material radioativo o 

protocolo deve seguir procedimentos que assegurem bons resultados, estabelecidos em 

um documento chamado do tipo Protocolo de Atendimento, o qual deve considerar as 

medidas preliminares a serem tomadas, o tipo de atendimento médico, além de dados da 

avaliação sobre radioproteção da vítima.  
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CAPITULO IV 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Uma vez definida a metodologia, utilizou-se para a obtenção dos dados 

experimentais o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, visto 

que, a manipulação de ampolas e frascos de vidro contendo solução radioativa propicia 

risco de acidentes, incluindo a possibilidade de ferimentos com incorporação de 

material radioativo.  

Neste estudo, a título de simulação em laboratórios de condições reais, levou-se 

em consideração o seguinte arranjo. Para o caso de acidentes que ocorram em áreas 

urbanas consideradas livres foram escolhidos o 
137

Cs e urânio natural. Para áreas de 

campo especiais foram escolhidos o urânio e 
137

Cs. Para acidentes em fábricas de 

artefatos e armamentos nucleares o 
241

Am e urânio. Por fim, para laboratórios de 

produção e manipulação de radionuclídeos, o 
137

Cs, 
60

Co e 
241

Am. 

A montagem do arranjo experimental envolveu as seguintes etapas: primeiro, foi 

verificada a presença de material radioativo por meio de testes qualitativos. Em 

seguida, os radionuclídeos presentes em ampolas contendo soluções foram 

identificados utilizando detectores semicondutores e/ou cintiladores. Depois, foi 

realizada a estimativa da profundidade do material radioativo presente no ferimento. E 

por fim, foi realizada a quantificação da atividade para cada radionuclídeo, a avaliação 

da dose efetiva correspondente e respectivas incertezas. 

 

 

4.1. Arranjos experimentais 

 

 

As medições foram realizadas nos laboratórios do Serviço de Metrologia de 

Radionuclídeos do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

LNMRI, do IRD.  
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Os arranjos experimentais variaram conforme a simulação das medições nas 

possíveis situações reais de ocorrência. Assim, foram utilizados tipos de detectores de 

medição em campo como o PRD e o IdentiFINDER2 e detectores para medições mais 

detalhadas e de acompanhado do tratamento da vítima como os detectores de TeCd e 

HPGe. 

O desempenho dos detectores depende bastante das condições de medição, ou 

seja, do arranjo experimental utilizado. Normalmente, no atendimento a uma situação de 

emergência, as medições são realizadas somente com um detector portátil. Dificilmente 

se utiliza uma blindagem ou mesmo um colimador. Assim, nestas condições, o 

desempenho do detector é o mais pobre possível, devido às contribuições das radiações 

de fundo, posicionamento irregular fonte-detector e radiações que podem ter origem em 

outros ferimentos. 

Para simular diferentes condições de medição de atividade em ferimento, três 

diferentes arranjos experimentais foram utilizados, conforme apresenta a figura a seguir. 

 

 

Figura 4.1. Arranjos experimentais utilizados: (a) sem blindagem; (b) com blindagem 

lateral; (c) blindagem + colimação. 

 

Os critérios adotados para a escolha dos detectores basearam-se em medições 

semi-quantitativas em campo, utilizando-se detectores portáteis como PRD e 

IdentiFINDER2; e medições em laboratórios, com exatidão e precisão, os detectores do 

tipo TeCd e HPGe. 

         

      (a)                                            (b)                                                  (c) 
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4.2. Escolha do material de tecido-equivalente 

 

 

O material escolhido como material de tecido-equivalente deve possuir 

aproximadamente as mesmas características de absorção e dispersão que o tecido real, 

acima de valores de energia de fótons apropriada. A escolha foi baseada na Publicação 

44 da ICRU (ICRU, 1989) e no site do NIST. O material escolhido foi o 

Polimetilmetacrilato (PMMA) mais conhecido como acrílico. Foram utilizadas 10 

placas de 0,2 cm cada, totalizando 2,0 cm. O motivo da utilização desse número de 

placas serve para exemplificar o pior tipo situação, a maior profundidade e as medições 

foram úteis para avaliar os efeitos da atenuação no tecido. 

Vale ressaltar que, as medições tornam-se complicadas quando o radionuclídeo 

se encontra no interior do tecido. Por isso, para este estudo foram realizadas medições 

com um material de tecido-equivalente para a simulação dos vários tipos de medição 

junto ao ferimento.  

 

 

4.3. Verificação qualitativa de material radioativo no ferimento 

 

 

A constatação da presença de material radioativo no ferimento foi realizada com 

um detector portátil de alta sensibilidade, dentre os disponíveis no momento e no local 

de atendimento. Para esta verificação não foi necessário que o detector tivesse alta 

exatidão ou precisão, mas a propriedade de medir atividade em uma faixa bem ampla 

de valores, com facilidade de operação.  
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4.4. Identificação do radionuclídeo 

 

 

A identificação do radionuclídeo foi realizada utilizando um detector portátil do 

tipo IdentiFINDER2, que permite executar medições de contagem, taxa de dose efetiva 

e, simultaneamente, obter o espectro de emissão gama e registrar o nome do 

radionuclídeo. Para nuclídeos emissores de raios X característicos e radiação de baixa 

energia, é recomendado o uso de detectores especiais como o de telureto de cádmio 

(TeCd), ou de germânio de alta pureza (HPGe) com pequeno volume e janela de 

entrada fina. Estes dois sistemas de medição são recomendados no caso de se analisar 

amostras em laboratório. 

Com a identificação do radionuclídeo foi possível conhecer as energias e 

probabilidades de emissão de suas radiações, consultando o site do Laboratório Henri 

Becquerel LNHB, da França, com dados atualizados até 2015 (LNHB, 2015). 

Uma vez identificado o radionuclídeo, obteve-se o valor do coeficiente de 

atenuação total (E), em função da energia efetiva da radiação, para os materiais: 

Tecido mole, Tecido adiposo e Tecido equivalente, usando a Tabela 4 do Summary no 

site do National Institute of Standards NIST, dos Estados Unidos (NIST, 2015). 

 

 

4.5. Medição da Atividade do material radioativo  

 

 

Para a obtenção do valor da Atividade incorporada necessitou-se de um detector 

calibrado e que conseguisse medir na faixa de atividade que o material exibe e as 

radiações que ele emite. Entretanto, do ponto de vista metrológico, por melhor que seja 

a qualidade do detector, a medição não sairá com o valor exato. Isto porque, o material 

presente no ferimento dificilmente teria uma forma geométrica regular, com o nível de 

atividade uniforme, em alguns casos sob a forma líquida, gelatinosa, sólida ou solúvel. 
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Por outro lado, a geometria de calibração do detector dificilmente coincide com a 

geometria de medição.  

A tabela 4.1 mostra os padrões de radionuclídeos utilizados neste trabalho com 

respectivos volumes, atividades e forma geométrica, de acordo com o certificado de 

calibração fornecido pelo LNMRI e LASAL/IRD – CNEN. 

 

Tabela 4.1. As características das fontes padrão utilizadas nos experimentos 

para a construção das curvas de atenuação baseadas nos Coeficientes de Atenuação 

Total. 

 

 

O importante na determinação do valor da atividade foi avaliar a situação da 

suposta vítima, isto é, para um valor elevado tem-se um caso de maior gravidade e 

urgência; para valores baixos, podem-se realizar medições mais apuradas, buscar 

procedimentos de descontaminação e, em algumas situações, modificar a prioridade de 

atendimento. Isto significa que foi suficiente realizar apenas uma avaliação qualitativa 

acerca dos resultados obtidos sem levar em consideração, neste momento, o rigor 

metrológico. 

Outro fator foi a posição do fragmento radioativo em relação ao detector, pois 

dificilmente este possui um centro geométrico ou um posicionamento apropriado para 

medição. O cenário esperado foi de um fragmento irregular, com distribuição de 

radioatividade irregular, situado em uma profundidade média no tecido. 

Isso foi realizado com a distância fonte-detector fixo de modo a simular mais 

fielmente o processo de medição de uma vítima. Deve-se considerar que os ferimentos 

podem ocorrer em qualquer parte do corpo, por exemplo, em uma explosão de uma 

bomba “suja”, ou, em sua maioria nas mãos e dedos, nos locais de manipulação de 

material radioativo. 
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Isto significa que o valor obtido na medição, foi corrigido pela atenuação 

produzida em função da espessura de tecido. Assim, para cada situação e radionuclídeo, 

foram obtidas curvas de atenuação em função da profundidade ou espessura de tecido, 

com o detector utilizado. Este procedimento tornou-se importante, pois cada tipo de 

detector produz uma curva de atenuação diferente do outro, por questões de geometria 

de medição, ausência de blindagem, focalização e pelas propriedades metrológicas do 

aparelho. 

Assim, conhecendo-se o radionuclídeo, a profundidade x determinada pelos 

métodos descritos anteriormente ou estimada visualmente, obteve-se, em um detector 

calibrado, a atividade do fragmento A0, por meio da atividade A medida rente ao 

ferimento, ou seja, 

 

𝐴 = 𝐴0. 𝑒−𝜇.𝑥            (4.1) 

 

4.6. Estimativa da profundidade efetiva do material radioativo no ferimento 

 

 

Determinou-se a profundidade efetiva, supondo uma fonte puntiforme para o 

fragmento com a atividade total nele concentrada. Foram aplicados dois métodos de 

determinação da profundidade: o primeiro, utilizou um detector portátil, que mede a 

taxa de dose efetiva ou contagem, e o segundo, utilizou as contagens de dois picos 

fotoelétricos, de diferentes energias, do espectro do radionuclídeo obtido com 

detectores do tipo HPGe ou TeCd, com auxílio de um analisador multicanal. 

 

a) Determinação da profundidade utilizando um detector portátil do tipo PRD 

Utilizando o esquema da Figura 4.1, onde são feitas duas medições de taxa de 

dose efetiva, uma rente à pele com ferimento e outra um pouco afastada deste ponto. 
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Figura 4.2. Esquema representativo das duas medições com PRD, a primeira 

rente ao ferimento com profundidade x, e a segunda, (x+x1). 

 

Os valores das taxas de dose obtidos, utilizando o Fator de Conversão de Dose 

(FCD), para a Atividade A do fragmento, são: 

 

�̇� =  𝐹𝐶𝐷.
𝐴

𝑥2

̇
. 𝑒−𝜇𝑥     e 𝐷1̇ =  𝐹𝐶𝐷.

𝐴

(𝑥+𝑥1)2

̇
. 𝑒−𝜇𝑥  (4.2) 

 

Fazendo a razão entre as duas expressões, e realizando algumas operações 

algébricas, obtém-se uma equação do segundo grau em x, de fácil solução. 

 

𝑥 =
𝑦(1±√𝑅)

(𝑅−1)
      (4.3) 

 

Onde R é a razão (conhecida) entre os valores obtidos das taxas de Dose Efetiva, 

junto e a uma distância y da pele (em m), e o valor de x é o valor positivo obtido da 

expressão. 

 

b) Razão entre as contagens de dois picos fotoelétricos com diferentes energias 

Usando o espectro gama obtido por um detector HPGe ou de TeCd com um 

multicanal, obteve-se dois valores de áreas de dois picos fotoelétricos, um na região de 

baixa energia e outro na região de alta energia. Fazendo a razão entre estes valores, com 

e sem material atenuador tecido-equivalente, obteve-se a profundidade x do atenuador 

(vide Anexo B). 

        

x 

Fragmento 

X1 

Detector Detector 

Tecido mole 
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Entretanto, a estimativa da profundidade em que se encontra o fragmento de 

material radioativo no ferimento constitui somente um exercício matemático ou 

instrumental, uma vez que a exatidão do resultado obtido pouco significou, devido à 

forma, tamanho irregular e o seu posicionamento em relação ao detector, na maioria das 

vezes, desconhecido.  

Em casos de urgência, utiliza-se a estimativa visual que pode ser suficiente para 

a maioria dos propósitos.  

 

 

4.7. Obtenção das curvas de atenuação para cada radionuclideo e detector 

 

 

As curvas de atenuação foram construídas para cada radionuclídeo, 

representativo de cada cenário possível de ocorrência de acidente. Foram utilizados 

diversos tipos de detectores com diferentes características metrológicas para ilustrar as 

consequências de suas diferenças de exatidão e precisão na interpretação dos resultados. 

Cada curva foi obtida com 10 pontos, sendo que cada ponto foi obtido pela média 

aritmética de 10 medições e seu respectivo desvio padrão. 

Os resultados das curvas de atenuação serão utilizados para comparação com os 

valores teóricos fornecidos pelo NIST. Assim, a incerteza associada a cada coeficiente 

de atenuação será avaliada em função dos seus principais componentes, quais sejam: 

incerteza na leitura (taxa dose/contagens) ou área (atividade), tipo A; incerteza 

relacionada ao padrão da fonte radioativa utilizada, tipo B; incerteza devido aos fatores 

geométricos, tipo B; incerteza relacionada à massa ou volume da fonte, tipo B; e 

incerteza relacionada à meia-vida do radionuclídeo utilizado, tipo B. Estas incertezas 

serão obtidas para cada fonte com medições em diferentes detectores fixos e arranjos 

experimentais. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Introdução 

 

 

As medições foram realizadas utilizando vários radionuclídeos e detectores e 

foram escolhidos, em primeira aproximação, de acordo com os cenários possíveis de 

ocorrência de acidentes e a disponibilidade deles no local do atendimento das vítimas. 

Outro critério utilizado foi a comparação do desempenho dos diversos tipos de 

detectores nas medições realizadas para fins de esclarecimento do usuário, sobre as 

limitações e suas propriedades exibidas em suas medições nas condições do arranjo 

experimental utilizado. 

Para análise, comparação, validação e sobretudo a interpretação das medições 

nestas diversas situações, foram utilizados os valores obtidos do Coeficiente de 

Atenuação Total µ obtido para o material tecido-equivalente com diferentes detectores, 

arranjos experimentais e radionuclídeos, em comparação com o valor teórico 

estabelecido pelo National Institute of Standards, NIST, dos Estados Unidos.  

 

 

5.2. Apresentação dos resultados por radionuclídeo medido 

 

 

De início foram feitas medições com o IdentiFINDER2 utilizando três tipos de 

arranjos experimentais e PRD sem blindagem. E em seguida, foram utilizados outros 

detectores HPGe, com blindagem, específico para uso em laboratório e TeCd em 

condições de uso em laboratórios, porém sem blindagem. Mas é importante enfatizar 

que, quando se analisam ou se comparam os resultados de medições realizadas em 
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campo, deve-se levar em conta que a exatidão e precisão obtidas podem ser bem 

diferentes dos valores estabelecidos nos manuais. 

 

 

5.2.1. 
241

Am 

 

 

A Figura 5.1 ilustra o desempenho dos detectores portáteis PRD e 

IdentiFINDER2, com arranjos experimentais distintos, na determinação do valor do 

Coeficiente de Atenuação Total do material tecido-equivalente em relação ao valor 

teórico estabelecido pelo NIST. 

 

Figura 5.1. Diferença de desempenho dos detectores portáteis na determinação do 

Coeficiente de Atenuação Total  em relação ao valor teórico estabelecido pelo NIST, 

para a radiação gama de 60 keV do 
241

Am. 
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Pode-se observar que os valores do coeficiente de atenuação obtidos pelos 

detectores PRD e IdentiFINDER2, são diferentes do valor apresentado pelo NIST, 

principalmente a medição com o IdentiFINDER2. Entretanto, quando foi acrescentada 

uma colimação, esse valor aproximou-se do valor do NIST. 

Pode-se perceber também que não há diferença significativa entre os 

coeficientes das medições de colimação de 0,1 e 0,5 cm. 

 

 

Figura 5.2. Diferença de desempenho dos detectores fixos de laboratório na 

determinação do Coeficiente de Atenuação Total  em relação ao valor teórico 

estabelecido pelo NIST, para a radiação gama de 60 keV do 
241

Am. 

 

Na Figura 5.2 está ilustrada a comparação do desempenho de detectores fixos 

para a medição do 
241

Am. Nota-se que os valores do coeficiente de atenuação obtidos 

com esses detectores se encontram bem mais próximos do valor teórico em relação 

àqueles obtidos nos detectores portáteis. Devido ao HPGe estar sob blindagem e o TeCd 

não estar blindado, obteve-se uma maior diferença entre os seus coeficientes. 

O Quadro 5.1 fornece os valores do coeficiente de atenuação de cada medição 

para os diferentes arranjos experimentais utilizados. 
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Quadro 5.1. Comparação dos valores obtidos por diferentes detectores e arranjos 

experimentais do Coeficiente de Atenuação Total para a energia de 60 keV do 
241

Am 

em relação ao valor teórico estabelecido pelo NIST. 

 

 

A medição com o HPGe como pode ser observado, possui o valor do coeficiente 

mais próximo do valor tabelado do NIST, devido à sua maior precisão e exatidão e por 

estar blindado. Por outro lado, o IdentiFINDER2 sem blindagem teve um coeficiente de 

atenuação com uma diferença de 72% do valor do NIST.  

Para ilustrar a diferença dos valores obtidos pelos diferentes detectores e 

arranjos experimentais em relação ao valor esperado do NIST, pode-se utilizar a 

diferença de penetração da mesma radiação no tecido, expressa pela Camada Semi-

Redutora (CSR = HVL), dada pela expressão: 

 

𝐶𝑆𝑅 = 𝐻𝑉𝐿 =
0,693

𝜇
  (𝑐𝑚)      (5.1) 

 

 Assim, o valor estimado pelo detector PRD é de aproximadamente 7 cm e para o 

HPGe é de aproximadamente 3 cm, enquanto que o valor esperado (NIST) é de cerca de 

3,1 cm, indicando a qualidade dos resultados obtidos com o detector de Germânio. 
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Na Tabela 5.1 está ilustrada a diferença percentual dos valores obtidos pela 

equação abaixo utilizando os coeficientes de atenuação experimentais obtidos pela 

medição do 
241

Am em cada detector utilizado com o teórico do NIST em função da 

espessura do absorvedor. 

 

 

𝑒−𝜇𝑥                                     (5.2) 

 

Tabela 5.1. Diferença percentual dos valores obtidos com diferentes detectores e o do 

NIST para a medição do 
241

Am em função da variação da espessura do absorvedor.  

 

 

 

5.2.2. 
60

Co 

 

 

Na Figura 5.3 está ilustrada a comparação entre os detectores portáteis para a 

medição do 
60

Co. Os valores obtidos dos dois detectores sem blindagem estão distantes 

do valor teórico. Mas, ao ser acrescentada uma blindagem lateral, esse valor ficou 

menos distante. Contudo, somente quando colimado é que o valor do coeficiente fica 

mais próximo do teórico do NIST.  
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Figura 5.3. Valores obtidos para o Coeficiente de Atenuação  (cm
-1

) nas medições do 
60

Co com os detectores portáteis PRD e IdentiFINDER2 em diferentes arranjos 

experimentais. 

 

No Quadro 5.2 estão distribuídos os valores do coeficiente  obtido de cada 

medição comparado com o valor teórico.  

 

Quadro 5.2. Valores obtidos nas medições com os detectores portáteis 

IdentiFINDER2 e PRD em diferentes arranjos experimentais comparados com o  valor 

esperado fornecido pelo NIST 
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Pode-se observar que o valor que mais se aproximou ao do NIST foi obtido pela 

medição do IdentiFINDER2 com colimação, a qual apresentou uma diferença de 30%. 

 

Na Tabela 5.2 está ilustrada a diferença percentual dos valores obtidos pela 

equação 5.1 utilizando os coeficientes de atenuação experimentais obtidos pela medição 

do 
60

Co com os detectores portáteis comparados com o teórico do NIST em função da 

espessura do absorvedor. 

 

Tabela 5.2. Diferença percentual dos valores obtidos com diferentes detectores e o do 

NIST para a medição do 
60

Co em função da variação da espessura do absorvedor.  

 

 

 

5.2.3. 
137

Cs 

 

 

A Figura 5.4 ilustra uma comparação entre os diferentes arranjos experimentais 

realizados com o IdentiFINDER2 e as medições com o PRD e com o HPGe comparados 

com o valor teórico do NIST. 
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Figura 5.4. Comparação do desempenho dos diferentes tipos de detectores utilizados na 

determinação do Coeficiente de Atenuação Total  em relação ao valor teórico 

estabelecido pelo NIST, para a medição do 
137

Cs. 

 

 Como pode ser visto na Figura 5.4, percebe-se que o melhor resultado foi obtido 

pela medição com o HPGe e o pior resultado foi com o IdentiFINDER2. 

 

Quadro 5.3. Valores obtidos do Coeficiente de Atenuação Total nas medições com os 

detectores portáteis IdentiFINDER2 em diferentes arranjos experimentais e com o PRD 

e o detector fixo HPGe comparados com o valor teórico do NIST para o 
137

Cs. 
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Como pode ser observado no Quadro 5.3, a diferença em percentagem do valor 

do coeficiente de atenuação que mais se aproximou do valor teórico do NIST foi de 

apenas 7 % obtido com o HPGe blindado e o que mais se afastou que foi o do 

IdentiFINDER2 sem blindagem, com 54%. 

 

Na Tabela 5.3 está ilustrada a diferença percentual dos valores obtidos pela 

equação 5.1 utilizando os coeficientes de atenuação experimentais obtidos pela medição 

do 
137

Cs com os detectores utilizados e comparados com o teórico do NIST em função 

da espessura do absorvedor. 

 

Tabela 5.3. Diferença percentual dos valores obtidos com diferentes detectores e o do 

NIST para a medição do 
137

Cs em função da variação da espessura do absorvedor.  

 

 

 

5.2.4. Urânio natural 

 

 

Na Figura 5.5 pode ser visto os resultados da medição do urânio natural obtidos 

com o PRD e comparados com o valor do NIST. 
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Figura 5.5. Comparação entre o valor experimental obtido para o  Coeficiente de 

Atenuação Total µ (cm
-1

) para a energia média do urânio natural de 141,5 keV obtido 

com o detector portátil PRD, sem blindagem frente ao valor teórico esperado, 

estabelecido pelo NIST. 

 

A Figura 5.6 compara o valor do coeficiente de atenuação obtido com o detector 

HPGe para a energia de 98,4 keV com o valor teórico do NIST. 

 

Figura 5.6. Valores obtidos para o Coeficiente de Atenuação  (cm
-1

) nas medições 

para a energia do urânio natural de 98,4 keV obtido com o detector HPGe blindado e o 

valor teórico esperado estabelecido pelo NIST.. 

y = e-1,133x

y = e-0,176x

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

T
a

x
a

 d
e

 D
o

s
e
 N

o
rm

a
li
z
a

d
a

Espessura do absorvedor (cm)

Valor do Coeficiente de Atenuação Total µ para a energia média de 
141,5 keV do Urânio Natural comparado com o valor téorico do NIST

PRD sem blindagem PRD NIST 141,5 keV

y = e-0,293x

y = e-0,193x

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

T
a
x
a
 d

e
 D

o
s
e
 N

o
rm

a
li
z
a
d

a

Espessura do absorvedor (cm)

Valor do Coeficiente de Atenuação Total µ para a energia de 98,4 keV do Urânio 
Natural obtido pelo detector HPGe comparado com o valor teórico do NIST

HPGe -  pico de 98,4 keV NIST - pico 98,4 keV



59 
 

 Na Figura 5.7 observa-se o valor do coeficiente de atenuação obtido para a 

energia de 184,98 keV com o valor teórico do NIST. 

 

 

Figura 5.7. Valores obtidos para o Coeficiente de Atenuação  (cm
-1

) nas medições 

para a energia do urânio natural de 185,6 keV obtido com o detector HPGe blindado e o 

valor teórico esperado estabelecido pelo NIST. 

 

Os valores percentuais obtidos para cada medição com o urânio natural estão 

ilustrados no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4. Valores obtidos do Coeficiente de Atenuação Total  nas medições com 

detector portátil PRD e fixo HPGe em diferentes arranjos experimentais comparados 

com os valores esperados fornecidos pelo NIST para o urânio natural. 
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Observando os resultados do Quadro 5.4 percebe-se uma diferença significativa 

(544%) do valor obtido com o PRD em relação ao valor teórico do NIST. Além do fraco 

desempenho do detector já mencionado no capítulo de Fundamentos Teóricos, o PRD 

não discrimina os valores das energias das radiações nele incidentes, além de ser 

sensível as influências de fatores ambientais, e assim, sua resposta em termos de 

contagem ou taxa de dose é útil apenas para se obter uma ordem de grandeza acerca do 

nível de radiação presente no local.  

Na Tabela 5.4 está ilustrada a diferença percentual dos valores obtidos pela 

equação 5.1 utilizando os coeficientes de atenuação experimentais obtidos pela medição 

do urânio natural com os detectores HPGe e PRD com o teórico do NIST em função da 

espessura do absorvedor. 

 

Tabela 5.4. Diferença percentual dos valores obtidos com diferentes detectores e o do 

NIST para a medição do Urânio Natural em função da variação da espessura do 

absorvedor.  

 

 

 

5.3. Interpretação dos resultados 

 

 

Conforme esperado, os resultados com os instrumentos portáteis, sem 

blindagem, que representam a maioria das medições nas medidas de primeiro 
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atendimento de vítimas de acidentes, são os que apresentaram os maiores desvios 

percentuais em relação aos valores teóricos. 

Outro fator importante foi o valor da energia da radiação. As medições das 

radiações de baixa energia, sejam elas raios X característicos ou radiação gama, são as 

que sofrem maior influência devido aos fatores externos, como a radiação de fundo e 

falta de colimação. 

Os valores obtidos para o coeficiente de atenuação do acrílico, quando 

comparados com o valor teórico fornecido pela tabela do NIST, demonstram que, 

quanto mais refinado for o arranjo experimental, mais os resultados se aproximam do 

ideal. 

Com os valores obtidos pela equação 5.2, percebe-se que, a diferença entre os 

valores experimentais das medições com os detectores utilizados e o valor do NIST, 

aumenta com a espessura do absorvedor. Então, frente a um ferimento essa diferença 

vai depender da profundidade da região que sofreu o dano. Mas, apesar da diferença 

entre os valores obtidos e o do NIST aumentarem nas medições com todos os detectores 

utilizados, a diferença dos detectores fixos são bem menos significativas que as dos 

detectores portáteis. Para o 
241

Am que foram obtidas medições em quatro detectores 

diferentes, simulando o pior caso, ou seja, uma contaminação em uma profundidade de 

dois cm, a menor diferença foi obtida pelo HPGe (3,1%) e a maior diferença foi 

resultante da medição com o IdentiFINDER2 (39,4%). 

Estes resultados, entretanto, em um atendimento de primeiros socorros são tão 

úteis como as medições de alta precisão e exatidão obtidas pelos detectores fixos, pois 

servem para orientar a tomada de decisão associada ao protocolo de atendimento. 

Portanto esses detectores portáteis ao serem utilizados devem estar devidamente 

calibrados para se obter uma taxa de dose correta. 

Na Tabela 5.5 estão ilustradas as maiores taxas de dose obtidas das medições 

experimentais para cada radionuclídeo utilizado e sua incerteza associada. 
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Tabela 5.5. Maiores taxas de dose para os radionuclídeos utilizados.  

          

  

 

5.4. Avaliação das Incertezas associadas à medição 

 

 

A Tabela 5.6 apresenta os principais componentes de incerteza associadas as 

taxas de dose obtidas para uma fonte padrão de 
241

Am utilizando diferentes detectores. 

Nela pode ser observada de forma geral que, as principais contribuições são devidas à 

atividade da solução padrão e fator de geometria em condições operacionais de 

laboratório. Entretanto em uma situação real de medições em campo deve-se levar em 

consideração que estes componentes poderão apresentar uma contribuição maior que 10 

vezes esses valores. 
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Tabela 5.6. Principais componentes de incertezas associadas às medições para uma 

fonte padrão de 
241

Am utilizando diferentes detectores. 

 

 

Esse exemplo de avaliação de incerteza mostrado acima pode ser replicado para 

as demais fontes padrões (
60

Co e 
137

Cs), com exceção do urânio natural, cuja geometria 

era bem diferenciada da forma em ampola utilizada e suas taxas de contagens eram bem 

baixas em relação aos demais radionuclídeos. 

 

 

 

 

 



64 
 

5.5. Avaliação da Dose Efetiva 

 

 

Apesar das taxas de dose em laboratórios serem consideradas baixas (50 a 100 

µSv/h), elas apresentam preocupação em caso de ferimentos, pois, se não forem 

tomadas providências imediatas, ao transcorrer do tempo, elas representarão uma taxa 

de dose efetiva de até 1 Sv em um ano, de acordo com o Quadro 5.5 da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA). 

 

Quadro 5.5. Relação entre a taxa de dose e a dose efetiva total em função do tempo 

(IAEA). 

 

 

Na Tabela 5.5, a maior taxa de dose foi obtida pela medição com o 
60

Co (95 

µSv/h) e relacionando com a dose efetiva total. Caso não haja atendimento adequado 

após um ano, a dose efetiva será de 1 Sv, considerada em termos de proteção 

radiológica, uma dose de emergência. 

 O quadro completo está ilustrado no anexo C. 

 

 

5.6. Elaboração de um Protocolo 

 

Em uma situação de acidente em instalações de produção e manipulação de 

fontes radioativas, armamento nuclear, reatores, unidades do ciclo do combustível ou 

áreas que sofreram bombardeios com “bombas sujas”, os operadores ou indivíduos do 

0,5 mSv 1 mSv 10 mSv 20 mSv 50 mSv 250 mSv 500 mSv 1 Sv

5 µSv/h 100 h 8,3 d 83,3 d 166,7 d 416,7 d 5,7 a 11,4 a 22,8 a

10 µSv/h 50 h 100 h 41,7 d 83,3 d 208,3 d 2,9 a 5,7 a 11,4 a

25 µSv/h 20 h 49 h 16,7 d 33,3 d 83,3 d 1,1 a 2,3 a 4,6 a

50 µSv/h 10 h 20 h 8,3 d 16,7 d 41,7 d 208,3 d 1,1 a 2,3 a

100 µSv/h 5 h 10 h 100 h 8,3 d 20,8 d 104,2 d 208,3 d 1,1 a

TAXA DE DOSE DOSE EFETIVA TOTAL
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público podem sofrer exposição à radiação, contaminação e ferimentos com material 

radioativo ou nuclear. 

O atendimento às vítimas deve obedecer uma sequência de procedimentos para 

garantir o seu êxito, estabelecidos em um Protocolo, que deve conter uma parte relativa 

às medidas de primeiros socorros.  

Diante dos dados apresentados nos tópicos anteriores, torna-se necessária a 

padronização de um Protocolo para tratamento de indivíduos que sofreram ferimentos 

com material radioativo. 

A seguir, apresenta-se um protocolo com procedimentos que deve ser seguido 

criteriosamente pelos agentes de saúde devidamente treinados quando ocorrer um 

acidente com ferimento contaminado por material radioativo (NCRP 161). A aplicação 

deste protocolo requer a atuação de vários profissionais, incluindo, um colega de 

trabalho que acione a equipe de atendimento no local do acidente, o supervisor de 

proteção radiológica da instalação, enfermeiros e, até mesmo, um médico cirurgião, 

quando se fizer necessário. A aplicação deste protocolo não é trivial, é necessário que a 

equipe de proteção radiológica das instalações defina e realize um treinamento com as 

pessoas que podem realizar os procedimentos que são de competência da instalação, 

para que estas possam atuar em tais situações. Procedimentos clínicos, médicos e 

hospitalares devem ser realizados por profissionais habilitados para tal. Assim, deve-se 

buscar parcerias e definir quais instituições podem receber as vítimas quando se fizer 

necessário.  
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PROTOCOLO PARA GESTÃO DE INDIVÍDUOS QUE SOFRERAM 

FERIMENTOS COM MATERIAL RADIOATIVO EM ACIDENTES 

RADIOLÓGICOS E NUCLEARES 

 

A. Procedimentos preliminares 

 

1. Coletar informações sobre o acidente, o local, o formato e descrição da 

ocorrência, número possível de pessoas atingidas e sequência temporal; 

2. Selecionar atendentes apropriados, munidos, se necessário de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), ou pelo menos de luvas e 

vestuário adequado; 

3. No caso de necessidade de uso de detectores de radiação ionizante, 

protegê-los com filme plástico fino para evitar possíveis contaminações; 

4. Comunicar à equipe de emergência da instituição para que prepare a 

infraestrutura de atendimento; 

5. No caso de uma ocorrência de grandes proporções ou casos graves que 

envolva altas doses ou grande número de pessoas, deve-se comunicar 

imediatamente aos órgãos Regulatórios. 

 

 B. Procedimentos de atendimento inicial 

 

1. Primeiro se deve acalmar a vítima, se necessário, para que o estresse 

gerado com a situação, não agrave as circunstâncias que a vitimou; 

2. Fazer uma lavagem da região que sofreu danos com uma solução salina 

 fisiológica ou água (em temperatura ambiente) e sabão, por alguns 

minutos para evitar uma maior incorporação de material radioativo 

através do ferimento. É contraindicado o uso de água quente devido à 

subsequente vasodilatação, que pode aumentar a absorção do 

radionuclídeo (NCRP 156), bem como não se recomenda o uso de água 

fria, pois ocorre o processo de fechamento dos poros.  

3. Registrar os dados pessoais da vítima como, nome, idade, peso, endereço, 

profissão, parentes ou pessoas próximas; 
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4. Se necessário, remover a roupa do paciente para reduzir a exposição e 

maiores doses; 

5. Se possível, descobrir a forma físico-química do material radioativo, 

solubilidade, acidez, etc; 

6. No caso de desconhecimento, verificar se o material presente no 

ferimento é radioativo, utilizando um detector portátil do tipo Geiger-

Müller, Detector de Radiação Pessoal (PRD), IdentiFINDER2 ou Iodeto de 

sódio; 

7. Fazer a estimativa da profundidade do ferimento, de modo visual ou 

utilizando o detector; 

8. Identificar, se possível, o radionuclídeo ou os radionuclídeos, presentes 

no ferimento, utilizando um detector portátil do tipo IdentiFINDER2; 

9. Fazer a avaliação da contaminação externa; medindo a atividade, taxa de 

contagem ou taxa de dose efetiva, corrigidas pelo fator de atenuação das 

radiações emitidas pelo radionuclídeo; 

10. No caso da contaminação de dedos e palma da mão é possível 

determinar o valor da Atividade incorporada no ferimento usando detectores 

fixos de laboratórios, como HPGe, TeCd ou NaI(Tl); 

11. Verificar se além dos ferimentos a vítima sofreu contaminação interna 

por ingestão ou inalação proveniente de materiais radioativos presentes da 

instalação acidentada, utilizando uma medição num Contador de Corpo 

Inteiro simplificado; 

12. Fazer a estimativa da dose de radiação atual e potencial utilizando os 

fatores de conversão do software AIDE (Activity and Internal Dose 

Estimates); 

13. Fazer uma avaliação preliminar do estado da vítima, sob o ponto de 

vista radiológico, para verificar a urgência ou prioridade de tratamento; 

14. Se possível, remover os fragmentos do material radioativo dos 

ferimentos para atenuar os possíveis danos à vítima; 

15. Avisar ao centro médico especializado para a recepção da vítima, 

relatando os principais parâmetros como: estado geral de saúde, quantidade 

de ferimentos, tipo de radionuclídeo, atividade, taxa de dose, se existe 

contaminação externa e interna; 

16. Cuidar das condições de segurança, em termos de radioproteção, do 

acondicionamento e transporte da vítima ao centro médico especializado. 
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C. Atendimento médico e monitoração 

 

1. O atendimento médico se inicia com uma avaliação do estado da vítima 

sob o ponto de vista da saúde e baseado nos dados da avaliação sobre 

radioproteção fornecida pelo atendimento inicial do Protocolo, seguindo as 

recomendações da NCRP 156; 

2. Como a forma química determina onde no corpo o radionuclídeo vai ser 

depositado, além do mecanismo e o valor para o transporte deste, bem como 

o mecanismo e o valor da excreção deste do corpo (NCRP 161), isso 

também deve ser considerado pela equipe. 

3. Com o valor da atividade já obtido, pode-se utilizar o software, o AIDE, 

para estimar a atividade em diversos órgãos e a dose efetiva, ou utilizar as 

tabelas contidas no ‘Dose coefficients for intakes of radionuclides via 

contamined wounds’; 

4. Se a atividade incorporada for alta, é recomendado realizar uma 

contagem in vivo no contador de corpo inteiro, além da coleta de amostras 

biológicas para análise in vitro; 

5. Com os valores obtidos para as doses, pode-se iniciar o tratamento por 

meio de agentes de quelação ou em casos mais graves, por excisão do tecido 

do ferimento; 

6. A excisão do tecido para remoção do contaminante radioativo somente 

deve ser realizada sob orientação de um supervisor de proteção radiológica 

ou profissional experiente em emergências radiológicas, os quais deverão 

realizar avaliações dosimétrica, relevantes na decisão para o tratamento 

(NCRP 156); 

7. No caso de descontaminação, agentes quelantes sistêmicos (ex: DTPA), 

podem ser administrados nos casos onde exista o risco de absorção 

sistêmica do radionuclídeo no ferimento. Complexos de agentes quelantes 

ligados a metais são estáveis em fluídos biológicos, assim, prevenindo o 

tecido da incorporação e permitindo a excreção urinária (NCRP 156); 

8. Ferimentos contaminados com transurânicos podem ser irrigados com 

DTPA, para ligar e solubilizar o contaminante, aumentando a remoção 

física. O material solubilizado facilitará a absorção pelo sangue e 

rapidamente será excretado pela urina (NCRP 156); 
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9. Avaliar a eficácia da descontaminação e dos valores de atividade 

residual, repetindo as medições com detectores ou através da análise das 

amostras biológicas, como a urina; 

10. Toda informação deve ser devidamente documentada pelo supervisor de 

radioproteção e pessoal médico (NCRP 161) e contida em um relatório; 

11. Os procedimentos médicos devem seguir as recomendações do Clinical 

Decision Guide (CDG) e do Guide book for the treatment of Accidental 

Internal Radionuclide Contamination of Workers (NCRP 161); 

12. A monitoração e o acompanhamento do tratamento devem ser feitos até 

a liberação da vítima, cujos níveis de dose efetiva residual não podem 

superar as recomendações estabelecidas pelo Órgão Regulatório do país, no 

caso do Brasil, as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foi proposto uma metodologia para gestão de indivíduos que 

sofreram ferimentos com material radioativo em situações de acidentes nucleares e 

emergências radiológicas que apresentem incorporação, e consistiu, basicamente, em 

quatro etapas: definição do cenário do acidente, triagem do indivíduo do público ou 

trabalhador, medições adequadas com detectores do tipo PRD, IdentiFINDER2 e 

germânio em diferentes arranjos experimentais e espessuras do material tecido-

equivalente, e posteriormente, estabelecimento de medidas de primeiros socorros para o 

atendimento e monitoração do pessoal contaminado, a avaliação da dose efetiva 

recebida e o encaminhamento para o centro médico especializado.  

A validação das medições aqui obtidas foi alcançada comparando-as com os 

valores publicados pelo NIST. Para o pior caso, que foi o do 
241

Am, a diferença para a 

medição com o detector de germânio ficou em até 3,1%, e para o IdentiFINDER2, de 

até 40%, por ser este utilizado em medições de campo. 

O desempenho dos detectores PRD, IdentiFINDER2, Germânio e Telureto de 

Cádmio na determinação do Coeficiente de Atenuação Total do material de tecido-

equivalente, foi obtido pela comparação com o valor teórico estabelecido pelo NIST.  

Para o 
241

Am o melhor desempenho foi obtido pelas medições com o HPGe 

blindado (7%) e com o IdentiFINDER2 blindado e com colimação de 0,5 cm (10%). 

Enquanto que, O PRD sem blindagem, o IdentiFINDER2 sem blindagem ou com 

blindagem lateral e o TeCd sem blindagem, apresentaram desempenho variando de 30 a 

70%. Observando-se os resultados da colimação de 0,1 cm e o de 0,5 cm na medição do 

241
Am, percebe-se que, apenas adicionando uma pequena colimação na fonte, já é 

suficiente para obter-se um valor próximo do valor teórico. 

Para o 
60

Co o melhor desempenho ocorreu para o IdentiFINDER2 blindado e 

com colimação de 0,5 cm (30%). 
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No caso do 
137

Cs, o detector HPGe blindado apresentou o melhor desempenho 

(7%). Já com as medições sem blindagem, o PRD (49%) apresentou um desempenho 

melhor quando comparado apenas com o do IdentiFINDER2 (54%). 

Os resultados para o urânio natural não apresentaram um bom desempenho para 

ambos os detectores, o PRD (544%) e HPGe (30 - 50%), em razão do esquema de 

decaimento complexo com linhas de energias interferentes e baixíssimas probabilidades 

de emissão. Neste trabalho não foram utilizados isótopos de plutônio para estudos 

comparativos, entretanto, se esperaria resultados similares àqueles obtidos com o urânio 

natural, uma vez que possui também um esquema de decaimento complexo.  

De forma geral, as incertezas obtidas apresentaram valores inferiores a 1,5% 

para um nível de confiança de 95% (k = 2). Observou-se que as principais contribuições 

são devidas à atividade da solução padrão e fator de geometria em condições 

operacionais de laboratório. Entretanto em uma situação de medições em campo deve-se 

levar em consideração que estes componentes poderão apresentar uma contribuição de 

até 10 vezes esses valores em função da situação real, logo de geometria de medição 

indefinida. 

Apesar do desempenho dos detectores portáteis ser inferior ao dos detectores 

semicondutores (TeCd e HPGe), forneceram valores superestimados para a dose, pelo 

ponto de vista da Proteção Radiológica significa um procedimento conservativo.  

Como sugestão, recomenda-se que este trabalho seja continuado e usado como 

base pelo IRD para elaborar um manual conciso para orientar médicos, biomédicos e 

técnicos da área de proteção radiológica para atendimento de situações de emergência  

deste tipo. 
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ANEXO A 

TERAPIAS DE DECORPORAÇÃO 

 

 

O Quadro A.1 é uma lista completa dos agentes de descontaminação para 

diferentes radionuclídeos que não foram utilizados neste trabalho, aprovados e não 

aprovados pelo FDA (NCRP 161).  

 

Quadro A.1. Agentes para descontaminação de radionuclídeos (NCRP, 2008). 

 

 

 

Amerício (Am) DTPA Manganês (Mn) DFOA, DTPA, EDTA

Bário (Ba) Ba, terapia de Ca Mercúrio (Hg) BAL com EDTA, penicilina, DMSA

Cádmio (Cd) DMSA, DTPA, EDTA Neptônio (Np) considerar DFOA e/ou DTPA

Cério (Ce) DTPA Níquel (Ni) BAL, EDTA

Césio (Cs) Azul da Prússia Plutônio (Pu)
DTPA, DFOA, EDTA, DTPA com 

DFOA

Chumbo (Pb) DMSA, EDTA, EDTA com BAL Polônio (Po) BAL, DMSA, penicilina

Cobalto (Co) DMASA, DTPA, EDTA, NAC Rádio (Ra) Ra, terapia de Sr

Curio (Cm) DTPA Rutênio (Ru) DTPA, EDTA

Estrôncio (Sr) Ra, terapia de Sr Sódio (Na)
diluição isotópica e diurética com 

0,9% NaCl

Európio (Eu) DTPA Tecnésio (Tc) perclorato de potássio

Ferro (Fe)
DFOA, Deferasirox, DTPA, DFOA com 

DTPA
Tório (Th) considerar DTPA 

Fluor (F) hidróxido de alumínio Trítio (3H) fluidos de força 

Gálio (Ga) considerar penicilina Urânio (U)
bicarbonato para alcalinizar a urina, 

considerar diálise

Iodo (I)

KI, propiltiouracil, metimazol ou iodeto de 

potássio considerar SSki e para pacientes 

sensíveis a iodo, perclorato de potássio

Zinco (Zn)
DTPA, EDTA, sulfato de zinco como 

agente diluente

Irídio (Ir) considerar DTPA, EDTA

RADIONUCLIDEOS AGENTE RADIONUCLIDEOS AGENTE
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ANEXO B 

DETERMINAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM QUE SE ENCONTRA O 

FRAGMENTO RADIOATIVO 

 

 

Esse anexo descreve dois métodos que permitem o reconhecimento do 

radionuclídeo, a avaliação da profundidade em que se encontra o fragmento radioativo, 

a sua atividade e a estimativa da taxa de dose efetiva ou comprometida. 

 

B.1. Determinação da profundidade em que se encontra o fragmento 

 

Supondo que um fragmento de material radioativo de Atividade A, desconhecida, 

se encontra a uma profundidade x no tecido humano, pode-se determinar os seus valores 

utilizando um detector do tipo IdentiFINDER2 e uma Tabela dos Fatores de Conversão 

de Dose Absorvida ou Dose Efetiva FC (TAUHATA, 2014). 

 

B.1.1. Metodologia I 

 

Medições com a face do detector rente à superfície da pele, onde se encontra o 

ferimento, conforme mostra a Figura B.1. 

 

 

Figura B.1. Medições rente à pele onde se encontra o ferimento. 

 

Com estas medições se obtém duas informações básicas: o valor médio com o 

desvio padrão correspondente das medições da Taxa de Dose Efetiva (mSv.h-1) ou da 
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taxa de Dose Absorvida no tecido (mGy.h
-1

) atenuadas, e o tipo de radionuclídeo 

medido. O valor da taxa de Dose Efetiva pode ser obtido pela expressão, supondo que o 

fragmento possa ser representado por uma fonte radioativa puntiforme e sem considerar 

o fator de Build-up:  

 

𝐸

𝑡
= �̇� = 𝐹𝐶.

𝐴

𝑥2

̇
. 𝑒−𝜇𝑥    (B.1) 

 

Onde: 

E = Dose Efetiva em (mSv) 

t = tempo de medição (em h) 

A = atividade do fragmento radioativo (em kBq) 

 = coeficiente de atenuação total do tecido ou material tecido-equivalente (em m
-1

) 

x = profundidade do fragmento dentro do tecido = distância fonte-detector (em m) 

FC= fator de conversão para dose efetiva (em mSv) devida à exposição a uma fonte 

puntiforme (atividade em kBq) por um tempo t (em h) 

Este fator de conversão é frequentemente representado pelo “gamão Γ” em 

(mSv.m
2
/kBq.h). Os valores de FC ou Γ são tabelados em função do tipo de 

radionuclídeo [1]. Por exemplo: para 
241

Am, FC=3,1x10
-9 

(mSv.m
2
)/(kBq.h) e para o 

137
Cs, FC=6,2x10

-8
 (mSv.m

2
)/(kBq.h). 

Repetindo as medições, a uma distância y (conhecida) da pele, conforme mostra 

a Figura B.2. 

 

 

Figura B.2. Medições da taxa de Dose Efetiva com detector afastado de y da face da 

pele. 
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Para este caso, tem-se que a expressão para o novo valor da Taxa de Dose 

Efetiva será: 

 

𝐸1

𝑡
= �̇�1 = FC.

𝐴

(𝑥+𝑦)2 . 𝑒−𝜇𝑥    (B.2) 

 

Dividindo-se a expressão (B.1) pela (B.2) tem-se, 

 

𝑅 =
�̇�

�̇�1
=  

(𝑥+𝑦)2

𝑥2
                                         (B.3) 

 

Explicitando a equação (B.3) em função de x, tem-se: 

 

 (𝑅 − 1). 𝑥2 − 2𝑦𝑥 − 𝑦2 = 0    (B.4) 

 

Resolvendo-se a equação do 2º grau em x, tem-se, 

 

𝑥 =
𝑦(1±√𝑅)

(𝑅−1)
      ( B.5) 

 

Onde R é a razão (conhecida) entre os valores obtidos das taxas de Dose Efetiva, 

junto e a uma distância y da pele (em m), e o valor de x é o valor positivo obtido da 

expressão (B.5). 

 

B.1.2. Determinação da Atividade Equivalente A do fragmento radioativo 

 

 Uma vez obtido o valor de x, o valor da Atividade A será obtido de (B.1) 

pela expressão, 
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𝐴 =
𝑥2

𝐹𝐶
�̇�. 𝑒𝜇𝑥      (B.6) 

 

 

Em primeira aproximação, o fator de build-up foi aproximado para 1. No caso de 

se necessitar calculá-lo, pode-se utilizar a expressão de Berger, dada por, 

 

𝐵(𝜇𝑥) = 1 + 𝑎. 𝜇. 𝑥. 𝑒𝑏𝜇𝑥    (B.7) 

 

Onde os coeficientes a e b podem ser obtidos em função da energia da radiação 

gama do radionuclídeo, utilizando os gráficos da Figura B.3, de Fundamentos de 

Radioproteção e Dosimetria, 2014 (TAUHATA, 2014). 

 

      

Figura B.3. Valores dos parâmetros “a” e “b” em função da energia da radiação da 

fórmula de Berger para o cálculo do fator de build up (TAUHATA, 2014). 

 

 B.1.3. Metodologia II 

 

Supondo que se tenha um ferimento com um material radioativo identificado que 

emita, dentre suas várias radiações, duas radiações gama ou radiações X características 

de diferentes energias, utilizando-se um detector de HPGe, TeCd ou NaI(Tl), obtém-se 

um espectro do radionuclídeo , sem blindagem e sem absorvedor, com as características 

mostradas na Figura B.4.  
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Figura B.4. Espectro de radiação gama com dois picos fotoelétricos de diferentes 

energias. 

 

Gama 1:  

Energia= E1 

Área do pico fotoelétrico, sem blindagem e sem absorvedor =A1 

Coeficiente de atenuação do acrílico (tecido) = µ1(E1) 

Gama 2:  

Energia= E2 

Área do pico fotoelétrico =A2 

Coeficiente de atenuação do acrílico (tecido) = µ2(E2) 

 

a) Fazendo a razão entre as áreas dos picos, tem-se: 

 

𝑅1 =
𝐴1

𝐴2
       (B.8) 

 

b) Realizando medições junto ao ferimento, com espessura estimada x, tem-se: 

 

𝐴1
′ =  𝐴1.𝑒

−𝜇1.𝑥 

     𝐴2 
′ = 𝐴2𝑒−𝜇2.𝑥      (B.9) 

 

c) Fazendo, novamente, a relação entre as áreas dos picos atenuados, tem-se: 

10 20 30 40 100 300 500 600 620 640 660  
Energia 

C
o

n
ta

g
e
m

 

Gama 1 Gama 2 

E1 E2 

A1 A2 
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𝑅2 =
𝐴1

′

𝐴2 
′ =

𝐴1.𝑒
−𝜇1.𝑥

𝐴2𝑒−𝜇2.𝑥 = 𝑅1.
𝑒−𝜇1.𝑥

𝑒−𝜇2.𝑥.    (B.10) 

 

d) Resolvendo a expressão anterior para a obtenção da espessura x, tem-se: 

 

𝑅2

𝑅1
 =

𝑒−𝜇1.𝑥

𝑒−𝜇2.𝑥
       (B.11) 

 

Tomando o logaritmo neperiano da expressão (B.11) e explicitando em relação a x, tem-

se, 

 

𝑥 =  
ln(

𝑅2
𝑅1

)

(𝜇2−𝜇1)
      (B.12) 

 

 Como os valores dos coeficientes de atenuação gama variam significativamente 

com a energia, a variação das áreas dos picos A1 em relação a A1’ será bem diferente da 

variação de A2 para A2’, de maior energia, ou seja, R1 será bem diferente de R2. 

 Aplicando esta metodologia para o 
241

Am e 
137

Cs, utilizando os raios X 

característicos e as radiações gama com energias de 26 keV e 60 keV, 32 keV e 661 

keV, respectivamente, obtém-se os resultados mostrados na Figura B.5. 

 

 

Figura B.5. Profundidade do ferimento determinada pela atenuação dos picos 

dos raios X característicos e radiações gama dos espectros do 
241

Am e 
137

Cs com 

detector HPGe. 
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Conforme se pode observar, a exatidão dos resultados não é boa, sendo talvez 

inferior à obtida por uma estimativa visual. Na prática, deve-se considerar que os 

fragmentos radioativos incorporados nos ferimentos não possuem forma e nem 

dimensões bem definidas, resultando em um valor efetivo em qualquer medição. 
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ANEXO C 

AVALIAÇÃO DA DOSE EFETIVA EM CASOS DE SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA RECOMENDADOS PELA IAEA 

 

Quadro C.1. Relação da taxa de dose com a Dose Efetiva em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 mSv 1 mSv 10 mSv 20 mSv 50 mSv 250 mSv 500 mSv 1 Sv

5 µSv/h 100 h 8,3 d 83,3 d 166,7 d 416,7 d 5,7 a 11,4 a 22,8 a

10 µSv/h 50 h 100 h 41,7 d 83,3 d 208,3 d 2,9 a 5,7 a 11,4 a

25 µSv/h 20 h 49 h 16,7 d 33,3 d 83,3 d 1,1 a 2,3 a 4,6 a

50 µSv/h 10 h 20 h 8,3 d 16,7 d 41,7 d 208,3 d 1,1 a 2,3 a

100 µSv/h 5 h 10 h 100 h 8,3 d 20,8 d 104,2 d 208,3 d 1,1 a

250 µSv/h 2 h 4 h 40 h 80 h 8,3 d 41,7 d 83,3 d 166,6 d

500 µSv/h 1 h 2 h 20 h 40 h 100 h 20,8 d 41,7 d 83,3 d

1 mSv/h 30 min 1 h 10 h 20 h 50 h 10,4 d 20,8 d 41,7 d

5 mSv/h 6 min 12 min 2 h 4 h 10 h 50 h 100 h 8,3 d

10 mSv/h 3 min 6 min 1 h 2 h 5 h 25 h 50 h 100 h

25 mSv/h 72 s 2,4 min 24 min 48 min 2 h 10 h 20 h 40 h

50 mSv/h 36 s 72 s 12 min 24 min 1 h 5 h 10 h 20 h

100 mSv/h 18 s 36 s 6 min 12 min 30 min 2,5 h 5 h 10 h

250 mSv/h 7,2 s 14,4 s 2,4 min 4,8 min 12 min 1 h 2 h 4 h

500 mSv/h 3,6 s 7,2 s 72 s 2,4 min 6 min 30 min 1 h 2 h

1 Sv/h 1,8 s 3,6 s 36 s 72 s 3 min 15 min 30 min 1 h

2 Sv/h 0,9 s 1,8 s 18 s 36 s 90 s 7,5 min 15 min 30 min

TAXA DE DOSE DOSE EFETIVA TOTAL


