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RESUMO 

DOSIMETRIA RECONSTRUTIVA E AVALIAÇÃO DE DOSE DE 

INDIVÍDUOS DO PÚBLICO DEVIDO A ACIDENTE RADIOLÓGICO EM 

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

Os acidentes radiológicos têm ocorrido principalmente nas práticas reconhecidas 

como de alto risco radiológico e classificadas pela AIEA como Categorias 1 e 2, sendo 

destacadas as de radioterapia, irradiadores de grande porte e radiografia industrial. No 

Brasil, já ocorreram cinco casos importantes em radiografia industrial, os quais 

envolveram 7 trabalhadores e 19 indivíduos do público, acarretando lesões localizadas 

nas mãos e dedos. Um desses acidentes será o foco deste trabalho. Neste acidente, uma 

fonte radioativa de 
192

Ir ficou exposta por mais de 8 h no local de trabalho de uma 

empresa, expondo trabalhadores, indivíduos do público e pessoas das instalações 

circunvizinhas, inclusive crianças de uma escola. A fonte radioativa foi, também, 

manuseada por um vigia da empresa causando lesões radioativas severas na mão e 

dedos. Neste trabalho, são apresentadas as técnicas de dosimetria reconstrutiva mais 

relevantes e utilizadas internacionalmente. Para estimar as doses de radiação recebidas 

pelos indivíduos expostos nos diversos cenários do acidente radiológico em foco, foram 

utilizados os códigos computacionais Visual Monte Carlo Dose Calculation (VMC), 

Ambiente Virtual para a Simulação de Acidentes Radiológicos e Nucleares (AVSAR) e 

o RADPRO Calculator. Através destes códigos foram estimadas, entre outras, as doses 

de 33,90 Gy nos dedos do vigia, 4,47 mSv nas crianças da escola e  entre 55 a 160 mSv 

para os trabalhadores na empresa, durante todo o dia. Pretende-se que este trabalho 

possa contribuir para o aprimoramento da metodologia de reconstrução de doses em 

acidentes radiológicos, obtendo-se, assim, doses mais realistas. 

 

 

Palavras Chaves: Gamagrafia Industrial; Acidentes Radiológicos; Agentes Virtuais; 

Método de Monte Carlo; Avaliação de Dose; Dosimetria Reconstrutiva. 
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ABSTRACT 

RECONSTRUCTIVE DOSIMETRY AND RADIATION DOSE EVALUATION 

OF MEMBERS OF THE PUBLIC DUE TO RADIOLOGICAL ACCIDENT IN 

INDUSTRIAL RADIOGRAPHY 

Radiological accidents have occurred mainly in the practices recognized as high 

risk radiological and classified by the IAEA as Categories 1 and 2, and highlighted the 

radiotherapy, industrial irradiators and industrial radiography. In Brazil, since there 

were five major cases in industrial radiography, which involved 7 radiation workers and 

19 members of the public, causing localized radiation lesions on the hands and fingers. 

One of these accidents will be the focus of this work. In this accident, a 
192

Ir radioactive 

source  was exposed for more than 8 hours in the workplace inside a company, exposing 

radiation workers, individuals of the public and people from the surrounding facilities, 

including children of a school. The radioactive source was also handled by a security 

worker causing severe radiation injuries in the hand and fingers. In this paper, the most 

relevant and used techniques of reconstructive dosimetry internationally are presented. 

To estimate the radiation doses received by exposed individuals in various scenarios of 

radiological accident in focus, the following computer codes were used: Visual Monte 

Carlo Dose Calculation (VMC), Virtual Environment for Radiological and Nuclear 

Accidents Simulation (AVSAR) and RADPRO Calculator. Through these codes some 

radiation doses were estimated, such as, 33.90 Gy in security worker’s finger, 4.47 mSv 

in children in the school and 55 to 160 mSv for workers in the company during the 

whole day work. It is intended that this work will contribute to the improvement of dose 

reconstruction methodology for radiological accidents, having then more realist 

radiation doses. 

 

 

Key words: Industrial gammagraphy; Radiological accidents; Virtual agents; Monte 

Carlo method; Dose assessment; Reconstructive dosimetry. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

A radiação ionizante vendo sendo muito utilizada, tanto nas áreas de aplicações 

médicas e geração energética, quanto na área de aplicações industriais, com o emprego 

da radiografia industrial na realização do controle de qualidade. Esta última técnica 

torna um produto ou equipamento mais confiável para uso ou consumo nas indústrias de 

metalurgia, aviação, naval, automobilística, mineração, química, petroquímica, papel e 

celulose, siderúrgica, construção civil, entre outras [1]. 

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

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

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

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

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

colocar em risco a segurança de vidas humanas e patrimônios de grande valor. 

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

denominado Gamagrafia Industrial. Este método faz uso dos radionuclídeos 
60

Co, 
75

Se e 

principalmente 
192

Ir, este último amplamente utilizado devido ao seu melhor custo-

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

consequentemente maior risco radiológico, esta prática é classificada como categoria 2 

no Sistema de Categorização da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) [2]. 

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

sistemas de radiografia industrial, totalizando mais de 500 instalações radiativas em 

operação com mais de 1500 operadores registrados na Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) [3]. 

No Brasil têm ocorrido acidentes radiológicos relevantes na prática de 

gamagrafia industrial que acarretaram radiodermites localizadas em extremidades de 

membros (mãos e dedos).  

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

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

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

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

época [4]. 

Em um caso específico de acidente, apresentado por DA SILVA [4], em sua tese 

de doutorado, foi utilizada uma metodologia mais rápida e eficaz para a reconstrução 

dosimétrica baseado no programa computacional denominado “Visual Monte Carlo”, 



 

2 

especialmente desenvolvido para dosimetria externa. Tal programa utiliza o método de 

Monte Carlo para simular o transporte de fótons na matéria, e o simulador voxel, que é 

atualmente o simulador mais realístico do corpo humano disponível para a estimativa de 

doses de radiação, recebidas por trabalhadores ou indivíduos do público. Como foram 

obtidos resultados eficazes na estimativa de doses nas mãos, uma das sugestões 

apresentadas foi a reestimativa de todas as doses de radiação recebidas nos acidentes 

radiológicos ocorridos no Brasil na área de radiografia industrial, relatados na 

publicação [4]. Com isso, poder-se-á atualizar tais casos e verificar, com os acidentados, 

a relação entre a dose, o tempo decorrido e os efeitos em longo prazo.   

Nos últimos 10 anos diversas técnicas têm sido utilizadas para a realização da 

dosimetria reconstrutiva e consequentemente a avaliação de doses em casos de 

acidentes radiológicos, tais como: as propriedades termoluminescente de componentes 

eletrônicos de telefones celulares [5]; a dosimetria numérica através do código 

computacional Monte Carlo N Particle X Ray (MCNPX) [6]; uso conjunto da 

espectroscopia de ressonância spin elétron (ESR) e o método de Monte Carlo [7]; a 

ressonância paramagnética eletrônica (EPR) [8] e a ferramenta computacional 

Simulation of External Source Accident with Medical Images (SESAME) baseado no 

fantoma antropomórfico voxel associado ao Monte Carlo N Particle (MCNP) [9], entre 

outros [10]. 

Como a utilização de seres humanos na determinação de doses é difícil e não 

recomendado, surgiu à necessidade de se desenvolver simuladores, físicos e 

computacionais, que representassem da forma mais fiel possível, o corpo humano. 

Atualmente existem basicamente quatro tipos de simuladores computacionais, os 

simuladores matemáticos, simuladores voxels, simuladores Non Uniform Rational Basis 

Spline (NURBS) e simuladores em MESH. Os simuladores matemáticos são modelos 

construídos utilizando-se equações matemáticas para a representação de diversos órgãos 

e tecidos do corpo humano. Estas equações descrevem combinações e interseções de 

planos, cilindros circulares e elípticos, esferas, cones e toros. Os simuladores em voxel 

são baseados em imagens reais obtidas pela varredura de pessoas por tomografia 

computadorizada (TC), ressonância magnética (MRI), e processos ópticos [11]. 

O programa computacional denominado “Visual Monte Carlo Dose 

Calculation” (VMC) utiliza o simulador de voxel para permitir o cálculo de dose 

devido à irradiação externa. O programa utiliza a técnica de Monte Carlo para simular a 

irradiação dos órgãos, o transporte dos fótons na faixa de energia de 0,035 a 2 MeV 

através dos tecidos e a detecção da radiação [4]. 
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O desenvolvimento do VMC começou em 1999 no Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD/CNEN), e a versão atual foi lançada em 2005. O VMC simula 

matematicamente a irradiação do corpo humano por várias fontes de radiação, incluindo 

pontual, planar, nuvem ou fontes internas. As doses são calculadas para tecidos e órgãos 

relevantes (dose equivalente), para corpo inteiro (dose efetiva), para equivalente de dose 

individual na profundidade de 10 mm (Hp(10)) e para extremidades, especificamente as 

mãos. Este programa VMC vem sendo eficaz para estimar rapidamente a doses de 

fontes radioativas em caso de emergência ou acidentes, principalmente para os casos de 

manuseio dessas fontes radioativas, seja aproximando-as a superfície do corpo ou 

colocando-as no bolso, permitindo um prognóstico dos efeitos determinísticos da 

radiação nesta área. 

O cálculo da dose VMC tem sido extensivamente validado por comparação dos 

resultados do programa com as doses em fantomas físicos e também por comparação 

direta com os resultados gerados utilizando outros programas de Monte Carlo como 

Electron Gamma Shower National Research Council Canada (EGSnrc) e MCNP. 

O uso da tecnologia computacional baseada em sistemas de agentes autônomos e 

de sistemas de informações geográficas tem a finalidade de construir um ambiente 

virtual de simulação de acidentes através de sistemas de informações geográficas (SIG) 

e a representação adotada pelo Google Maps determinando assim a possível extensão do 

acidente auxiliando no planejamento de respostas imediatas e de ações de emergências. 

A construção de diversos cenários e a simulação sem a necessidade de material e 

equipamentos sofisticados permitem capacitar equipes técnicas de pessoal civil, militar 

e autoridade reguladora para lidar com acidentes radiológicos. 

Com o uso deste ambiente pode-se: quantificar as doses recebidas pelas pessoas; 

ter uma distribuição espacial das pessoas contaminadas; estimar o número de indivíduos 

contaminados; estimar o impacto na rede de saúde; estimar impactos ambientais; gerar 

zonas de exclusão; construir cenários alternativos; treinar pessoal técnico para lidar com 

acidentes radiológicos. 

O uso de "Ambientes Virtuais na Simulação de Acidentes Radiológicos”, 

Programa AVSAR, foi desenvolvido e aplicado usando como referência o acidente 

radiológico em Cochabamba (real) e um acidente hipotético em uma estação de metrô 

carioca por ALMEIDA SILVA [12] em sua tese de doutorado. 

Os acidentes radiológicos têm ocorrido principalmente nas práticas reconhecidas 

como de alto risco radiológico e classificadas como Categorias 1 e 2 [13], sendo 

destacadas as de radioterapia, radiografia industrial e irradiadores de grande porte. O 
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número de casos relevantes, isto é, os que têm como conseqüências desde pequenas 

lesões até a morte, são significativos em todo o mundo, conforme apresenta a IAEA 

[14,15,16,17] e DA SILVA [4,18,19]. 

Em gamagrafia industrial foram registrados no mundo 40 casos envolvendo 37 

trabalhadores, 110 indivíduos do público e 12 óbitos [4,17]. No Brasil, já ocorreram 

cinco casos importantes em radiografia industrial, os quais envolveram 7 trabalhadores 

e 19 indivíduos do público, acarretando lesões localizadas em extremidades de membros 

(mãos e dedos) [4]. Um desses acidentes será o foco deste trabalho. Uma fonte 

radioativa de 
192

Ir ficou exposta por mais de 8 h no local de trabalho de uma empresa, 

expondo trabalhadores, indivíduos do público e pessoas das instalações circunvizinhas, 

inclusive crianças de uma escola. A fonte radioativa foi manuseada por um vigia da 

empresa causando lesões radioativas severas na mão e dedos. 

Neste trabalho, serão estudadas as técnicas de dosimetria reconstrutiva mais 

relevantes e utilizadas internacionalmente [10]. Para avaliar as doses recebidas pelos 

indivíduos expostos, serão  utilizados os código computacionais mais atuais: Visual 

Monte Carlo [4], Agentes Virtuais [12] e RadPro Calculator [37]. 

Pretende-se que este trabalho possa contribuir para o aprimoramento da 

metodologia de reconstrução de doses em acidentes radiológicos, assunto muito 

importante para o desenvolvimento seguro das aplicações nucleares e radiológicas. [20]. 

1.1 Descrição do Acidente Radiológico em Gamagrafia Industrial [21,22] 

No dia 26 de setembro de 1985, uma equipe da empresa X, composta por três 

operadores de gamagrafia (denominados neste trabalho como Operadores A, B e Y) 

trabalhavam numa indústria metalúrgica. 

A equipe ao iniciar os trabalhos observou que o irradiador de nº 260, modelo 

Gammamat TI-FF fabricado pela Sauerwein, que continha uma fonte de Iridio-192 com 

nº de série IRS 199 e atividade de 3278,2 GBq (88,6 Ci), estava com a chave quebrada 

na fechadura; e mesmo assim, decidiram que iriam executar o trabalho programado com 

esse irradiador. 

De acordo com o relatório [22], ao final do trabalho, a equipe que trabalhava 

com o irradiador, após recolher a fonte, o colocou na posição “fechado”, e o transportou 

para o veículo dentro de um caixote de madeira sem tampa que se destinava ao 

transporte de irradiadores, comportando um acondicionamento de até três deles. 

Ao final dos trabalhos, o operador Y não retornou a empresa X com os demais. 
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Dentro do carro da Empresa, que transportava o irradiador, estavam os 

Operadores A e B. O Operador A desceu do carro após 5 minutos de percurso e por não 

ter registro de dose no seu monitor, foi considerado que o mesmo não foi exposto à 

radiação. O Operador B continuou sozinho até a casa do Operador C, que o pegou para 

leva-lo até a Empresa X perfazendo um tempo de 6 minutos até a Empresa X. 

Ao chegarem à Empresa, o vigia (denominado neste trabalho como o Vigia A), 

anotou a quilometragem e a gasolina do carro, como é de rotina, enquanto que o 

Operador C se dirigiu para a copa permanecendo 70 minutos nesse local e o Operador B 

foi guardar o irradiador no local de armazenamento de fontes radioativas. 

Ao retirar o irradiador nº 260 o Operador B não observou que a fonte havia 

caído dentro do caixote e ao retornar ao carro, retirou o caixote e o colocou em pé 

próximo à coluna na entrada da garagem e foi embora. 

O Vigia A, no seu trabalho habitual, se aproximou do local onde se encontrava o 

caixote e vendo uma peça estranha dentro dele, pegou-a para ver o que era e 

permaneceu com ela nas mãos por volta de 84 segundos, sendo que deste tempo 34 

segundos em contato com a ponta dos dedos. Quando viu a imagem de uma caveira no 

porta fonte (Figura 1), jogou a peça novamente no caixote e continuou o seu trabalho até 

o momento de ser substituído por outro vigia (denominado neste trabalho como o Vigia 

B). 

 

 

Figura 1. Imagem de uma caveira no porta fonte da fonte radioativa de 
192

Ir. 

Fonte: Autora 

 

O Vigia B permaneceu em seu local de trabalho e tempo depois deslocou o 

caixote da posição inicial para uma posição mais próxima da parede que faz divisão 

com a rua, e voltou ao seu local de trabalho onde permaneceu até o fim do dia. A Figura 

2 apresenta o croqui original da instalação. 
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Figura 2. Croqui da instalação. 

Fonte: [22] 

 

O Coordenador Operacional da instalação ao realizar a vistoria no irradiador 

para um próximo trabalho, ao final da tarde, observou que o irradiador estava sem a 

fonte e com o excêntrico na posição “aberto”. 

Este mesmo Coordenador, de posse de um contador Geiger Muller, procedeu à 

busca da fonte, realizando o resgate da mesma em 20 segundos. 

A fonte radioativa permaneceu no pátio da empresa X por 10:30 h sem 

blindagem irradiando, assim, funcionários da empresa e a vizinhança.  

Estiveram, também, expostos à radiação, crianças e professores, de uma creche 

vizinha à empresa, que permaneceram por aproximadamente 2 horas no pátio da creche 

durante o período de intervalo do recreio, numa distância média de 10,8 metros.  
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Segundo a equipe da CNEN, responsável pela análise, o acidente se deu por dois 

motivos: 

O irradiador não foi verificado antes de sair para a obra e foi entregue com a 

chave quebrada na fechadura, o que acarretou o não travamento do excêntrico, 

possibilitando a saída da fonte radioativa. 

Quando o Operador B foi guardar o irradiador, no local de armazenamento não 

se utilizou dos procedimentos de proteção radiológica necessários, isto é, não utilizou 

um medidor de radiação portátil para verificar se a fonte radioativa estava realmente na 

posição de segurança dentro do irradiador; portanto houve imprudência e negligência 

deste elemento, uma vez que sabia do problema do irradiador (chave quebrada). 

Na época do acidente foi realizada uma investigação minuciosa pelo Grupo de 

Análise de Dose Elevada (GADE/CNEN), assim como algumas estimativas de doses e 

laudo médico com exames laboratoriais, conforme apresentação nas Tabelas de 1 a 6. É 

importante salientar que a equipe da CNEN utilizou como base para calcular as 

estimativas de dose o documento “Radiological Health Handbook”, que considera o 

valor de gamão de 0,48 R/h m
2
/Ci. Para melhor compreensão dos resultados 

apresentados a seguir, as estimativas de doses serão convertidas para a unidade de 

medida atualizada pelo sistema internacional. 

As estimativas de doses na época do acidente estão apresentadas na Tabela 1. 

Na época, para a realização do cálculo de estimativa de dose absorvida (na 

superfície), especificamente do Vigia A, que segurou a fonte com as mãos, foi baseada 

no documento NCRP-40, onde postulava a taxa de dose de 813 R/min/Ci. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 2. 

A Tabela 3 apresenta o resultado da leitura dos filmes dosimétricos que IOE 

utilizavam. Esses monitores foram encaminhados para o laboratório de dosimetria do 

IRD com solicitação de leitura de emergência. 

A CNEN, também, calculou a estimativa de dose na instalação onde a fonte 

radioativa ficou exposta e no pátio da creche vizinha a empresa. A estimativa de isodose 

calculada pela equipe, no interior da empresa, considerou um tempo de 8 horas de 

exposição, apenas um local crítico e com blindagem de concreto (dentro do escritório) 

de aproximadamente 4,3 cm de tijolo furado, conforme apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 1. Estimativa de dose dos envolvidos calculada da época. 

Envolvidos Distância (m) Tempo (h) Dose efetiva (mSv) 

Operador B 1,0 0,0083 7,38 

Operador C 4,0 1,17 31,0 

Coordenador 2,0 0,0056 0,8 

Vigia A 0,3 0,023 259,6 

Vigia B 4,0 2,67 71,0 

Crianças 10,8 1 0,15 

Professores 10,8 2 0,31 

Fonte: [22] 

 

Tabela 2. Estimativa de dose equivalente das extremidades da mão. 

Envolvido Órgãos Dose Absorvida (Gy) 

Vigia A 

Ponta dos dedos 408,18 

Palma da mão 2,37 

Total 410,55 

Fonte: [22] 

 

Tabela 3. Resultados das doses nos dosímetros individuais do tipo filme dosimétrico. 

IOE Nº Filme Dose efetiva (mSv) 

Operador B 057 27 

Operador C 082 24 

Coordenador 043 0,2 

Fonte: [22] 

 

Tabela 4. Isodose na Empresa, com blindagem e 8 h de exposição. 

Distância (m) Dose efetiva (mSv) 

5,0 3,2 

Fonte: [22] 

 

Para calcular as estimativas de isodoses no pátio da creche, não foi considerado 

qualquer tipo de blindagem e o tempo utilizado foi de 2 horas de exposição, pois as 

evidências mostraram que este tempo era o período máximo que os professores da 

creche poderiam permanecer com as crianças naquele local. A Tabela 5 mostra o 

resultado da estimativa da época. 
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Tabela 5. Isodose na Creche, sem blindagem e 2 h de exposição. 

Distância (m) Dose (mSv) 

5,80 12,6 

8,80 5,5 

Fonte: [22] 

 

Baseado nas estimativas de doses da época, os indivíduos com doses elevadas 

foram encaminhados para análises clínicas e exames laboratoriais. Os laudos médico 

demonstraram que apenas o vigia A teve manifestações biológicas da radiação, 

conforme apresentado na Tabela 6. 

De acordo com a empresa X, desde o último registro de laudo médico, o vigia A 

parou de comparecer as consultas médicas e não fez contato com a empresa. A empresa 

tentou contatá-lo através de envio de telegramas, mas sem sucesso, pois os telegramas 

foram devolvidos à empresa e justificados por motivo de mudança de endereço. 

1.2 Objetivo 

É de reconhecida importância pela comunidade científica que em todos os casos 

de acidentes radiológicos as doses de radiação devam ser estimadas e registradas para 

que se possa tanto auxiliar no tratamento médico quanto apoiar o processo decisório no 

enfrentamento de potencial crise instalada. Assim, torna-se útil o esforço para se 

aprimorar metodologias de reconstrução dosimétrica baseadas em ferramentas 

matemáticas modernas e reconhecidamente capazes de fornecer dados com qualidade 

suficiente para apoiar a decisão, como é o caso do Método de Monte Carlo. A revisão de 

casos brasileiros foi escolhida como objeto de estudo para que sejam modelados casos 

mais facilmente adaptáveis à realidade de operação com fontes radioativas no Brasil. 

O objetivo principal deste trabalho é, então, estabelecer uma metodologia para 

dosimetria reconstrutiva, permitindo reavaliar as doses de trabalhadores e indivíduos do 

público em acidentes radiológicos em radiografia industrial utilizando os programas 

computacionais mais atuais: Visual Monte Carlo, Agentes Virtuais e RadPro Calculator. 

Com o resultado deste trabalho torna-se possível padronizar a forma de análise 

dos casos, avaliar com maior precisão e agilidade o impacto do acidente para as 

tomadas de decisões. 
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Tabela 6. Laudos médico do período de 21/10/1985 à 10/12/1986 do Vigia A. 

Dias após 

exposição 
Efeito 

23 
Lesão bolhosa de 3 cm no 1º quadrante e de 2,5 cm no 2º quadrante. 

Exames laboratoriais e de tórax não apresentam alterações 

28 
Hemácias marcadas com 

99
Tc apresentaram aumento anormal, de 

acordo com a angiocintilografia 

49 Necrose e rompimento das bolhas, sem progressão das lesões 

51 
Repetiu exame de angiocintilografia apresentando normalização das 

hemácias 

54 Lesões em fase de cicatrização; exames laboratoriais normais 

65 
Cicatrização da lesão no 2º quadrante restando apenas pequena camada 

necrótica 

101 
Desaparecimento das lesões externas no 1º e 2º quadrantes; 

demonstrando pequena atrofia dos dedos lesionados 

128 

Acentuada melhora na movimentação dos dedos; apenas no 1º 

quadrante permanece com pequeno déficit motor a determinados 

movimentos 

246 

Perda da sensibilidade no 1º e 2º quadrante, perda das impressões 

digitais e diminuição da força muscular e da espessura dos mesmos; 

maior sensibilidade à dor, pois a pele esta mais fina 

325 Fraqueza e mal estar geral 

426 Cefaleia, depressão, ausência do movimento do 1º e 2º quadrante 

Fonte: [22] 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Técnicas de Dosimetria Reconstrutiva Usadas Internacionalmente [23] 

Nos últimos 10 anos, várias técnicas têm sido utilizadas para dosimetria 

reconstrutiva e para avaliar as doses acidentais de radiação que podem ser estimadas por 

métodos de dosimetria físicas, computacionais e biológicos, e com menos precisão, 

através de parâmetros clínicos [23]. 

Os métodos físicos usados para dosimetria retrospectiva convencionalmente 

incluem técnicas de ressonância paramagnética eletrônica (EPR), termoluminescência 

(TLD), luminescência opticamente estimulada (OSLD) e ativação nuclear. Em contraste 

com os métodos biológicos, os físicos não refletem uma resposta biológica, mesmo 

quando realizado em tecidos biológicos, tais como o cabelo, unhas e o esmalte do osso 

dos dentes. 

A Ressonância Paramagnética Eletrônica dá uma estimativa da dose absorvida 

pela detecção de centros paramagnéticos, tais como os radicais ou defeitos pontuais que 

são especificamente gerados pela radiação ionizante. O método físico mais avançado 

para a avaliação da dose retrospectiva para os indivíduos é a espectroscopia EPR no 

esmalte dos dentes. Dependendo do material, uma única medição pode demorar entre 

alguns minutos a algumas horas. A leitura é não destrutiva, o que permite medições 

repetidas da mesma amostra. A desvantagem é que espectrômetros EPR são caros e é 

necessário pessoal altamente qualificado para sua operação. A dosimetria EPR é 

particularmente adequada para aplicação após a exposição local ou não-uniforme já que 

a heterogeneidade da dose pode ser avaliada usando vários objetos que estavam 

presentes em diferentes partes do corpo. 

Na Dosimetria de Luminescência a radiação ionizante absorvida por um  

material isolante ou semicondutor, produz portadores de carga livres que podem ser 

aprisionados em defeitos da rede cristalina do material. A dosimetria luminescente é 

baseada na emissão estimulada de luz a partir desses materiais por libertação das 

portadoras de cargas residuais e subseqüente recombinação. A estimulação é realizada 

tanto termicamente (termoluminescência - TL) ou opticamente (luminescência 

opticamente estimulada - OSL).  

Técnicas de ativação de nêutrons são baseadas na medição da radioatividade 

induzida pela interação de nêutrons com os tecidos biológicos, tais como sangue, pêlos, 

unhas, ou elementos metálicos usados pelas vítimas, tais como moedas, jóias ou fivelas 
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de cinto. Técnicas de ativação podem ser usadas em gestão de emergências de acidentes 

e na reconstrução de dose muitos anos após a exposição a nêutrons, como para os 

sobreviventes da bomba atômica. 

Os programas de dosimetria computacional se baseiam, em geral, em cálculos 

analíticos e numéricos. Hoje em dia, o método de Monte Carlo, como dosimetria por 

código computacional numérico MCNPX e o programa computacional baseado um 

fantoma antropomórfico de voxel são os mais usados. Em casos de irradiações 

localizadas e severas, as distribuições de doses calculadas permitem a remoção cirúrgica 

do tecido letalmente exposto antes que necrose por radiação ocorra ("dosimetria cirurgia 

guiada"). Nesses casos, os cálculos são efetuados com fantomas de voxel, derivados de 

ressonância magnética ou tomografia computadorizada, para se ter em conta a anatomia 

individual do paciente. 

O método biológico mais comum usado em biodosimetria é a técnica 

citogenética, principalmente para estimativas de dose de corpo inteiro. A técnica 

citogenética é realizada  por análise de aberrações cromossômicas em linfócitos do 

sangue periférico (PBL), induzidos por radiação ionizante. 

A dosimetria reconstrutiva do último acidente no Brasil em radiografia 

industrial, ocorreu em maio 2000 quando um operador sofreu ferimentos nas mãos 

devido a exposição a uma fonte radioativa 
60

Co com 2,11 TBq, foi conduzido por DA 

SILVA [4], juntamente com a investigação do acidente. As estimativas de doses efetivas 

e absorvidas foram realizadas utilizando diferentes técnicas e abordagens. O método 

físico foi baseado no monitor individual de filme dosimétrico e a simulação de 

irradiação em uma mão esquerda contendo os dosímetros termoluminescentes. Além 

disso, foi feito uso da análise citogenética, e um programa computacional com um 

código de cálculo brasileiro em Monte Carlo chamado "Visual Monte Carlo para 

Cálculo de Dose (VMC)", com simulador de voxel do corpo humano. A observação 

clínica do desenvolvimento das lesões, especialmente nos dedos e mão esquerda foi 

também útil para uma estimativa da dose inicial. 

As doses absorvidas na mão do operador foram calculadas usando um simulador 

de mão esquerda com dosímetros termoluminescentes. Este simulador foi composto por 

uma luva de látex internamente preenchida com flocos sólidos de poliestireno 

expandido, o que o torna ajustável para o formato adequado da mão esquerda. 

Poliestireno expandido não é tecido equivalente, mas esta característica não era 

significativa na experiência. Externamente à luva, quinze dosimetros 

termoluminescentes do tipo LIF-100, cujas dimensões foram de 3,2 mm x 3,2 mm x 
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0,89 mm, foram colados na sua superfície, a fim de mapear as doses absorvidas 

recebidas pela mão esquerda do operador. As irradiações foram simulados para uma 

fonte de 
60

Co 2,11 TBq, durante 30 segundos. 

Para a análise citogenética, uma amostra de sangue do operador foi recolhida 

quinze dias após o acidente e mil células foram analisadas no Laboratório de 

Citogenética do IRD/CNEN. 

Levando-se em conta o desenvolvimento de manifestações cutâneas, tais como 

edema e eritema no oitavo dia pós-exposição, bolhas, principalmente no polegar e o 

indicador esquerdo no vigésimo primeiro dia e descamação seca em ambas as mãos no 

vigésimo terceiro dia, foi possível proceder a uma estimativa inicial das doses 

absorvidas para a mão do operador. 

2.2 Principais Acidentes Radiológicos com Lesão em Radiografia Industrial 

Ocorridos na América Latina com Ênfase no Brasil 

Está bem documentado que a radiografia industrial está relacionada a acidentes 

radiológicos, o que torna esta prática industrial o maior potencial de risco para a saúde 

humana. Considerando todos os casos citados pela Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA) e United Nations Scientific Committee on the effects of atomic 

radiation (UNSCEAR), a soma é de 80 acidentes radiológicos envolvendo 120 

trabalhadores, 110 membros do público e 12 mortes. Nos últimos 30 anos foram 

registrados 10 acidentes graves na radiografia industrial na América Latina, incluindo os 

eventos brasileiros. 

A IAEA publicou relatos [14, 15, 16 e 17] de 4 deles: Peru (1999 e 2012), 

Bolívia (2002), Chile (2005). Os dados brasileiros incluem 6 graves acidentes 

radiológicos que afetaram 8 trabalhadores e 19 membros do público, resultando no 

desenvolvimento do Síndrome Cutânea da Radiação (SCR) nas mãos e dedos. Quatro 

destes acidentes ocorreram com fonte radioativa de 
192

Ir usado em dispositivos 

industriais móveis de emissão gama (1985-2 eventos, 1988, 1997 e 1998) e a última foi 

com fonte radioativa de 
60

Co (2000). Dezenove membros do público foram envolvidos 

em dois eventos (1985) e 8 operadores envolvidos em 4 eventos (1988, 1997, 1998 e 

2000). Todos eles sofreram lesões graves nas mãos e dedos.  

Destacam-se, a seguir, os principais acidentes radioativos em radioagrafia 

industrial na América Latina: 

a) PERU (1999) [14]: Um soldador pegou uma fonte radioativa de 
192

Ir, com 1,37 
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TBq de atividade, utilizado em radiografia industrial gama e colocou-o no bolso da 

calça durante várias horas. Ele recebeu uma alta dose de radiação e foi necessário 

amputar sua perna. Sua esposa e filhos também foram expostos, mas em muito menor 

grau. Principal lição aprendida: As pessoas que não trabalham diretamente com fontes 

de radiação, mas trabalham nas proximidades, devem ser orientadas e treinadas com as 

devidas informações. A dose estimada na perna do indivíduo do público pelo método de 

Monte Carlo foi de 25 Gy. 

b) BOLÍVIA  (2002) [15]: Um recipiente defeituoso de gamagrafia industrial com 

uma fonte radioativa 
192

Ir, com 0,67 TBq de atividade, tinha sido enviado de volta para a 

sede da empresa sediada em La Paz, juntamente com outros equipamentos como carga 

em um ônibus de passageiros. Isso deu origem a um potencial de exposição grave, para 

os passageiros do ônibus, bem como para os funcionários da empresa que estavam 

usando e transportando a fonte. Principal lição aprendida: A necessidade de médicos e 

pessoal de saúde treinados no reconhecimento e tratamento de lesões de radiação, e 

contaminação radioativa de pessoas como resultado de acidentes de radiação. A maior 

dose para passageiros foi estimada matematicamente em 2,77 Gy. 

c) CHILE (2005) [16]: Durante a construção da usina de celulose, uma fonte 

radioativa 
192

Ir, com 3,33 TBq de atividade, caiu despercebida fora de um aparelho de 

gamagrafia industrial, e mais tarde foi encontrada e manuseada por três trabalhadores. 

Principal lição aprendida: Segurança da gamagrafia industrial depende crucialmente da 

correta aplicação da proteção e segurança radiológica, por exemplo, o uso regular de 

dosímetros de alarme e medidores de dose. A dose estimada de corpo inteiro pelo 

método de Monte Carlo foi de 1,3 Gy. 

d) BRASIL (1985 - 1º evento) [18]: Uma equipe de gamagrafia industrial trabalhou 

usando um irradiador Gammamat TIF com a chave quebrada dentro da fechadura. De 

manhã, no final de um trabalho noturno, a equipe voltou para a sede para armazenar o 

irradiador dentro do depósito. Um trabalhador removeu o irradiador da caixa de 

transporte para o bunker de segurança e deixou a caixa no estacionamento da empresa. 

Mas ele não percebeu que a fonte radioativa de 
192

Ir com 3,28 TBq de atividade tinha 

caído dentro da caixa. Uma pessoa da segurança encontrou a fonte radioativa e segurou-

a por 30 segundos. Depois de ver uma caveira pintada no porta fonte, ele deixou a fonte  

dentro da caixa. A fonte radioativa ficou no estacionamento da empresa durante 10 

horas sem blindagem. Todos os trabalhadores da empresa e crianças em uma escola 

primária vizinha foram irradiadas durante este tempo. A maior dose na mão do 

indivíduo do público foi estimada matematicamente em 410,54 Gy. 
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e) BRASIL (1985 - 2º evento) [18]: Um dispositivo de gamagrafia industrial 

Gammamat TIF, com uma fonte radioativa 
192

Ir com 0,88 TBq de atividade, foi roubado 

do veículo de transporte. Um motorista de caminhão encontrou uma caixa na estrada e 

levou-a para sua companhia. Na empresa o motorista do caminhão abriu a caixa e 

encontrou o irradiador de gamagrafia com a chave. Ele mostrou o dispositivo para seus 

amigos e abriu-a. A fonte radioativa foi removida e manuseada por todos. No final ele 

colocou de volta a fonte radioativa para dentro do irradiador. Dez pessoas foram 

superexpostas e 6 manusearam a fonte rdioativa. O motorista do caminhão levou o 

dispositivo para a sua casa e mostrou a 6 pessoas da família: esposa, filha e 4 amigos. O 

irradiador de gamagrafia foi mantido na cozinha e depois na lavanderia da casa do 

motorista do caminhão. A fonte radioativa de gamagrafia ficou com na casa do 

caminhoneiro durante 10 dias. A maior dose na mão do indivíduo do público foi 

estimada matematicamente em 162,24 Gy. 

f) BRASIL (1988) [18]: Durante uma operação de gamagrafia industrial, com uma 

fonte radioativa de 
192

Ir com 3,29 TBq de atividade, o suporte da fonte desconectou do 

cabo de controle e ficou dentro do tubo guia. Os operadores manusearam o tubo guia, 

com a fonte radioativa dentro dele por três vezes para preparar novo teste. A maior dose 

na mão do operador foi estimada matematicamente em 74,25 Gy. 

g) BRASIL (1997) [25]: Após 4 exposições de gamagrafia industrial, utilizando um 

irradiador Iritron 520, com uma fonte radioativa de 
192

Ir com 1,62 TBq de atividade, um 

trabalhador de radiação (operador estagiário) foi designado para preparar uma outra 

série de exposições. Ele preparou o arranjo e fez mais 4 exposições. Quando o 

responsável pela instalação entrou para preparar outra série, ele observou que o seu 

monitor de alarme pessoal estava indicando um alto nível de radiação dentro do bunker. 

Ele percebeu que a fonte radioativa estava fora da blindagem. O responsável planejou e 

realizado o resgate da fonte com a mesma equipe. Observou-se que a fonte radioativa 

foi desconectada do respectivo cabo de controle e manteve-se na extremidade do tubo 

guia, perto do colimador. Depois de várias tentativas, o operador estagiário tirou o 

colimador. Como suporte da fonte foi fixado no colimador, ele segurou o suporte da 

fonte com as mãos e colocou-o dentro do tubo guia. Usando um cabo guia eles 

empurraram a fonte para o dispositivo de exposição blindado. A maior dose nos dedos 

da mão do operador foi estimada matematicamente em 8,25 Gy. 

h) BRASIL (1998) [25]: Logo após a primeira exposição, dentro de um bunker, 

usando um irradiador de gamagrafia industrial CenturyGamma com uma fonte 

radioativa de 
192

Ir com 0,95 TBq de atividade, o operador não retornou a fonte para a 
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posição de blindagem dentro do irradiador. Como ele estava trabalhando sozinho, ele 

preparou a configuração para outra exposição sem verificar a radiação com um monitor 

de área. Durante os preparativos ele manuseou o tubo guia com a fonte no seu interior. 

Ele trabalhou com a fonte exposta mais 5 vezes. No final, usou os monitores e alarmes 

de área que estavam perto da porta bunker e percebeu o alto nível de radiação no 

interior do bunker. As mãos do operador ficaram em contacto com a fonte radioativa 6 

vezes. A dose efetiva do operador foi estimada por dosímetro termoluminescente em 0,3 

Sv. 

i) BRASIL (2000) [4,19]: Um operador de gamagrafia industrial estava realizando 

exposições de rotina com um irradiador de 
60

Co Gammamat TK100 Isotopen-Technik 

contendo uma fonte radioativa com 2,11 TBq de atividade. O operador não estava 

usando o monitor de alarme pessoal e o medidor de radiação. No final do trabalho, 

quando tentou desconectar o tubo guia do irradiador, sem saber que a fonte não estava 

na posição de segurança, manteve a mão esquerda muito perto da fonte radioativa, 

durante aproximadamente 30 segundos. Notando que era impossível retirar o tubo guia 

do irradiador, uma monitoração da área foi conduzida, mostrando que de fato a fonte 

radioativa não estava na posição de segurança. A dose estimada no dedo da mão do 

operador pelo método de Monte Carlo (VMC) foi de 15,90 Gy. 

Para evitar esses acidentes radiológicos em gamagrafia industrial, os diretores 

das instalações e os responsáveis pela proteção radiológica devem manter um 

treinamento continuado em segurança e proteção radiológica para todos os 

trabalhadores, proporcionar monitores de área e de alarmes para uso dos trabalhadores e 

implementar um programa de auditoria para verificar o desempenho dos trabalhadores 

durante um ensaio de radiografia industrial.  
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Descrição Funcional da Atividade de Gamagrafia Industrial [2, 36] 

A gamagrafia industrial faz uso de fontes radioativas de 
60

Co, 
75

Se e 

principalmente 
192

Ir, este último amplamente utilizado devido seu melhor custo-

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

trabalho. As fontes radioativas de gamagrafia são obtidas por irradiação 

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

nucleares de alta potência. Estes radionuclídeos emitem radiações fortemente 

penetrantes. 

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

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

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

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

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

e flexível, com cerca de 15 cm de comprimento, denominado de porta-fonte, no qual 

esta montado, na outra extremidade, um engate, também confeccionado em aço 

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

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

fornecedores, existem diversos modelos de engates de portas-fonte. 

Enquanto fora de operação, o porta-fonte é mantido em um dispositivo de 

armazenamento e transporte chamado irradiador. A blindagem do irradiador é composta 

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

fonte radioativa para fora do irradiador se dá através de um cabo de comando mecânico 

conectado diretamente no porta-fonte, conforme ilustração na Figura 3. O tubo guia fica 

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

o terminal de exposição a cada acionamento. 

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

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

maior dependendo do comprimento do tubo guia, variando entre 1 e 5 metros.  

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

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

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

de tungstênio. 
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Figura 3. Equipamento de gamagrafia e fonte radioativa selada. 

Fonte: [2] 

 

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

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

exposição radiográfica. 

O equipamento de gamagrafia oferece excelente portabilidade, facilitando 

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

de petróleo, estaleiros navais, etc.  

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

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

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

aproximar de zero e a dose recebida poderá ser suficiente até para causar efeitos 

determinísticos. 

A operação é conduzida a distâncias seguras dimensionadas através de cálculos 

teóricos, contudo a aproximação do operador durante o acionamento e recolhimento da 

fonte radioativa é inevitável, assim como a sua exposição à radiação durante o percurso 

da fonte radioativa no interior do tubo guia. Dependendo das condições de trabalho, 

espaço confinado ou trabalho em altura, por exemplo, o operador pode ser ainda mais 

exposto à radiação. 

Nesta atividade ocorrem periodicamente situações que operadores e indivíduos 

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

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

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

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

exposições ocupacionais elevadas ou mesmo exposições acidentais às fontes radioativas 

[18]. 
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Outro aspecto que afeta a segurança radiológica é que os clientes podem impor 

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

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

Tabela 7 apresenta as cinco deficiências mais comuns evidenciadas durante as auditoris 

e inspeções de conformidade de instalações de radiografia industrial. 

 

Tabela 7. Cinco deficiências mais comuns detectadas em auditorias pelas empresas de 

radiografia industrial e inspeções do órgãos reguladores. 

 

Os trabalhos com radiografia industrial sempre que possível devem ser 

realizados fora do horário comercial, período com menor circulação de pessoas do 

público, ou seja, no período noturno. 

O transporte de materiais radioativos no Brasil seja por via aérea, marítima, ou 

terrestre, deve cumprir as exigências das regulamentações técnicas da CNEN e demais 

regulamentos nacionais para a segurança do transporte de produtos perigosos. No caso 

do transporte de materiais radioativos, existe um regulamento técnico específico 

denominado CNEN-NE-5.01 que estabelece requisitos de segurança e proteção 

radiológica a serem atendidos desde a origem até o destino final das remessas, de forma 

a assegurar o adequado nível de controle da eventual exposição de pessoas, bens e meio 

ambiente aos efeitos nocivos das radiações ionizantes[34]. 

De acordo com a o regulamento técnico citado, para expedição por rodovia, 

devem ser obedecidos os limites máximo do embalado estabelecidos para o nível de 

radiação, que é de 2 mSv/h, complementar à: 

a) durante transporte normal, o veículo seja equipado com uma cobertura que 

previna o acesso de pessoas não autorizadas ao seu interior; e 

Auditoria da empresa Inspeção do órgão regulador 

Uso inadequado do colimador 
Uso inadequado dos medidores de 

radiação 

Taxa de dose no perímetro do local de 

trabalho fora dos limites estabelecidos 

Sistema de alerta inadequado para evitar a 

entrada no local de trabalho 

Uso inadequado dos medidores de 

radiação 

Despreparo na aplicação dos 

procedimentos de emergência 

Não há verificação prévia dos 

equipamentos de operação 
Uso inadequado dos sistemas de alarme 

Baixo conhecimento sobre os 

procedimentos por parte dos operadores 

Taxa de dose no perímetro do local de 

trabalho fora dos limites estabelecidos 



 

20 

b) sejam tomadas medidas para fixar o embalado, de modo que não sofra 

deslocamento dentro do veículo durante transporte normal; e 

c) não haja quaisquer outras operações de carga ou descarga entre o início e o fim 

do transporte [26]. 

A embalagem de transporte da fonte de radiação deve ser colocada em caixa 

metálica, sinalizada com o símbolo internacional de radiação, trancada e fixada ao 

veículo, de modo que a posição da mesma permaneça inalterada durante todo percurso, 

devendo conter os seguintes dizeres, gravados ou pintados na sua parte externa: 

“PERIGO RADIOATIVO – CONTÉM FONTE RADIOATIVA DE (NOME DO 

RADIOISÓTOPO) [27]. 

A escolha do local de armazenamento para o material radioativo deve ser 

construída de acordo com as normas vigentes e ter segurança contra: 

a) atos de sabotagem a materiais, equipamentos, fontes de radiação e instalações; 

b) remoção não autorizada de equipamentos e fontes de radiação; 

c) acesso indevido de pessoas não autorizadas às áreas supervisionadas e 

controladas da instalação; 

d)  ocorrência de incêndios, explosões e outros eventos provocados pelo homem; e 

e) ação de eventos produzidos por fenômenos naturais; 

Deve, também, ter recursos para: 

a) defesa do patrimônio e da integridade física de pessoas, materiais, equipamentos, 

fontes radioativas e instalações; 

b) rápida localização e recuperação de materiais, equipamentos e fontes desviados;  

c) estabelecimento de canais que agilizem a comunicação entre as pessoas 

envolvidas no programa de proteção física. 

3.2 Grandezas e Unidades Aplicadas a Radiação Ionizante [2, 32, 36] 

O desenvolvimento tecnológico e científico relacionado à radiação ionizante 

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

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

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

quantificação dos efeitos. A preocupação constante com a segurança do homem e a 
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necessidade cada vez maior de demonstrar que os padrões de proteção radiológica são 

adequados resultaram no aprimoramento e desenvolvimento de novos conceitos e 

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

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

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

propósito de medir radiação. 

Os conceitos e grandezas utilizados em dosimetria e proteção radiológica são 

apresentados nas publicações da International Commission on Radiation Units and 

Measurements (ICRU) e da International Commission on Radiological Protection 

(ICRP). Algumas destas grandezas têm aplicação restrita ao escopo da proteção 

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

quantificar um risco. 

De forma sintetizada, as principais grandezas básicas utilizadas neste trabalho 

são: 

3.2.1 Grandeza Dosimétrica 

 Dose Absorvida [26] 

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

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

A dose absorvida D pode ser expressa por: 

 

𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
  (3.1) 

 

Onde, D é expressa em joule por quilograma (J/kg) ou gray (Gy), dɛ é a energia 

depositada pela radiação em um ponto, num meio de massa dm. 

3.2.2 Grandezas Limitantes 

 Dose Equivalente [26] 

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

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

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

necessário a definição de um limite para cada tipo de radiação. Um sistema de limitação 
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com esta característica seria de difícil implementação prática. Para uso exclusivo na 

limitação da exposição do homem à radiação ionizante foi definida a grandeza dose 

equivalente onde a dose absorvida é ponderada pelo tipo de radiação. 

A dose equivalente, HT, é o valor médio da dose absorvida DT,R num tecido ou 

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

fator de peso da radiação: 

 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅 × 𝐷𝑇,𝑅𝑅  (3.2) 

 

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

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

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

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

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

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

considerando efeitos estocásticos. O conceito de dose equivalente não é empregado para 

fins de estimativa de risco ou previsão de efeitos determinísticos devido a doses 

elevadas, como as verificadas em tratamentos radioterápicos ou em acidentes. Os 

valores são apresentados na Tabela 8. 

 

 

Tabela 8. Valores para o fator de peso da radiação WR. 

Tipo ou intervalo de energia Fator de peso da radiação, wR 

Fótons, todas as energias 1 

Elétrons e muons, todas as energias 1 

Prótons e pions carregados 2 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e 

íons pesados 
20 

Nêutrons 
Função contínua de acordo com a energia 

do nêutron 

Fonte: [28] 
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 Dose efetiva [28] 

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

órgãos do corpo, expressa por: 

 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇 × 𝐻𝑇𝑇   (3.3) 

 

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

atribuída. Os valores de WT estabelecidos pela CNEN NN 3.01 [26] e ICRP 103 [28] 

constam na Tabela 9. Os valores de E são expressos em sievert. 

3.2.3 Grandezas Operacionais [28] 

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

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

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

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

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

relacionadas com uma exposição, ou exposição potencial, de pessoas sobre várias 

condições de irradiação. Frequentemente são usadas em regulamentos ou orientações 

práticas. 

As grandezas operacionais para monitoração de área e individual para 

exposições externas foram definidas pela ICRU 84 e podem ser vistas na Tabela 10. As 

grandezas operacionais para monitoração de área são o equivalente de dose ambiente 

H*(10) e o equivalente de dose direcional H’(0,07; Ω). A grandeza operacional para 

monitoramento individual é o equivalente de dose individual Hp(d), que é a medida da 

dose equivalente no tecido (mole) a uma profundidade apropriada, d, abaixo de um 

ponto específico no corpo humano. A unidade utilizada também é o sievert. 

Normalmente, o ponto específico é considerado como sendo aquele onde o dosímetro 

individual é utilizado, mais precisamente no tórax no ponto mais exposto à radiação. 
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Tabela 9. Valores para o fator de peso dos tecidos ou órgãos WT. 

Órgão ou Tecido 
Fator de peso wT 

CNEN NN 3.01 ICRP 103 

Gônadas  0,20 0,08 

Medula Óssea (vermelha) 0,12 0,12 

Cólon 0,12 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 

Estômago 0,12 0,12 

Bexiga 0,05 0,04 

Mama 0,05 0,12 

Fígado 0,05 0,04 

Esôfago 0,05 0,04 

Tireóide 0,05 0,04 

Pele 0,01 0,01 

Superfície óssea 0,01 0,01 

Cérebro - 0,01 

Glândulas salivares - 0,01 

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

Total 1,00 

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

músculo. 

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

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

Fonte: [28] 

Tabela 10. Grandezas operacionais de acordo com o tipo de radiação monitorada. 

Radiação 

Externa 

Limitante de Dose no 

Corpo 

Grandeza Operacional 

Monitoração de 

Área 
Monitoração Pessoal 

Fortemente 

Penetrante 
Dose Efetiva 

Equivalente de 

Dose Ambiente  

H* (10) 

Equivalente de Dose 

Pessoal Hp (10) 

Fracamente 

Penetrante 

Dose Equivalente na 

Pele 

Equivalente de 

Dose Direcional  

H’ (0,07,Ω) 

Equivalente de Dose 

Pessoal  

Hp (0,07) 

Dose Equivalente no 

Cristalino dos Olhos 

Equivalente de 

Dose Direcional  

H’ (3, Ω) 

Equivalente de Dose 

Pessoal  

Hp (3) 

Fonte: [29] 
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3.2.4 Interação de Fótons com a Matéria [2, 29] 

Existem muitas bibliografias que explicam os fenômenos da interação de fótons 

com a matéria, além de ser um assunto amplamente abordado em alguns cursos de 

formação, como por exemplo, os cursos de física e tecnologia em radiologia. Visto isto 

e tentando manter a objetividade, o tema em questão será abordado sinteticamente 

tomando como base a explicação de Tauhata L. [29]. 

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

de interação com a matéria: espalhamento Rayleigh, efeito fotoelétrico, efeito Compton, 

e produção de pares. 

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

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

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

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

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

com coeficiente de atenuação total µ (cm
-1

), o número dI de fótons que são removidos 

do feixe em uma distância dx é expresso por: 

 

−𝑑𝑙 = 𝐼. µ 𝑑𝑥 (3.4) 

 

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

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

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

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−µ𝑥  (3.5) 

 

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

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

x + dx é representada por: 

 

𝑃(𝑥) =  𝑒−µ𝑥. µ 𝑑𝑥  (3.6) 
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3.3 Efeitos Biológicos da Radiação [30] 

Vários efeitos podem acontecer quando um indivíduo fica exposto à radiação, no 

entanto tudo depende essencialmente do tempo de exposição e do tipo de radiação (mais 

ou menos ionizante, mais ou menos penetrante, feixe mais ou menos intenso) a que se 

esteve exposto e à forma de exposição (fracionada, única, periódica).  

O processo de ionização ao alterar os átomos, pode alterar a estrutura das 

moléculas que os contém. Se a energia de excitação ultrapassar a energia de ligação 

entre os átomos, pode ocorrer quebra das ligações químicas e consequentes mudanças 

moleculares.  

Estima-se que quando a radiação ionizante interage com o tecido biológico, 

ocorrerá em cerca de 70% dos eventos, quebra de moléculas de água, processo indireto 

denominado de radiólise da água, tendo como resultado formação de radicais livres e no 

final das reações químicas, formação do composto peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada), tóxico á célula. Nos outros 30% dos eventos, a radiação pode interagir com 

o DNA celular causando danos, trata-se dos efeitos ditos diretos. Através da ação direta 

ou indireta, o DNA pode ser alterado geneticamente ou pode perder a integridade física. 

Dos danos celulares, os mais importantes são os relacionados às moléculas de DNA. As 

lesões podem ser quebras simples e duplas da molécula, ligações cruzadas (entre DNA-

DNA, entre DNA - proteínas), alterações nos açúcares ou em bases (substituições ou 

deleções). As células danificadas podem morrer ao tentar se dividir ou conseguir 

realizar reparos mediados por enzimas. Se este reparo for eficiente, a célula continuará 

com sua função original, sem alterações e consequências futuras. Porém, se no processo 

de reparo houver erros, poderá ocorrer mutações que causem a morte reprodutiva da 

célula ou alterações no material genético das células sobreviventes trazendo 

consequências em longo prazo, como câncer ou má formação genética nos descentes do 

indivíduo irradiado.  

3.4 Síndrome Cutânea da Radiação [23] 

A Síndrome Aguda da Radiação (SAR) pode ocorrer quando o corpo todo ou de 

uma parte significativa (pelo menos cerca de um terço) recebe uma alta exposição de 

radiação penetrante. A SAR pode manifestar-se como três tipos, a Hematopoiética, a 

Gastrointestinal e a Vascular Cerebral, cada um com limiar de doses específica (na 
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ordem de maior que 1 Gy, entre 6 e 10 Gy e maior que 20 Gy, respectivamente, por 

irradiação no período de dois dias, no máximo). 

A Síndrome Cutânea da Radiação (SCR) é um conjunto de manifestações 

patológicas causadas por alterações na pele e estruturas subjacentes, é produzida pela 

absorção de doses de radiação acima de certos limites.  

A primeira resposta da pele à irradiação é um transiente, eritema primário, que 

pode aparecer dentro de horas após a exposição, resultante da dilatação capilar, a partir 

da libertação de histamina e outros pepitídeos vasoativos.  

No caso de alta ou muito alta dose localizada na pele, manifestações como 

eritema, edema e formação de bolhas pode aparecer após um curto período de tempo 

(alguns dias).  

Normalmente, após o eritema primário, e desde que a dose local não seja 

demasiado alta, existe uma fase latente, sem manifestações médicas evidentes, com uma 

duração variável (quanto maior a dose, mais curto será o período de latência). A Tabela 

11 apresenta a manifestação cutânea da radiação. 

 

Tabela 11. Síndrome cutânea da radiação. 

Grau Característica Limiar (Gy) 

I 

Eritema 3 a 5 

Epilação temporária 3 a 7 

Epilação definitiva 7 a 10 

Epitelite seca 10 a 15 

II Epitelite bolhosa 15 a 25 

III Radionecrose >25 

Fonte: [39] 

3.5 Programa para Cálculo de Dose - Programa Computacional RADPRO 

Calculator [37] 

A simulação matemática é um recurso muito utilizado para complementar outros 

procedimentos de estimativa de dose em vítimas de acidentes radiológicos. 

O programa computacional RADPRO Calculator, disponível na rede web, 

calcula a taxa de dose de uma fonte radioativa pontual emissora de radiação gama, 

emitindo a qualquer distância, conforme Figura 4. O cálculo reverso que determina a 

atividade de uma fonte a partir de uma taxa de dose conhecida pode também ser 

realizado. Pode-se adicionar blindagem, para prever as taxas de dose a partir de 
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materiais de blindagem normalmente utilizados. A atividade de uma fonte dentro de um 

porta fonte pode ser calculada, sem ter de remover a fonte, dado que a taxa de dose do 

lado de fora do porta fonte é mensurável. 

 

 

Figura 4. Programa computacional de cálculo RADPRO Calculator – versão 2009. 

Fonte: http://www.radprocalculator.com/Gamma.aspx [37] 

 

Pode-se, também, calcular a espessura da blindagem, introduzindo a taxa de 

dose atual e a taxa de dose desejada. Os cálculos de blindagem usam os mais recentes 

coeficientes de National Institute of Standard Tecnology (NIST). 

Neste programa computacional, supoem-se um único radionuclídeo que emite 

raios gama ou raios x de uma única energia. Assume-se que a fonte radioativa é uma 

fonte fisicamente pequena que emite fótons uniformemente em todas as direções; tais 

fontes são freqüentemente referidas como fontes isotrópicas pontuais. Na prática, se a 

atenuação do fóton na fonte for desprezível, uma fonte pode ser tratada, para os 

cálculos, como uma fonte isotrópica pontual se a distância do centro da fonte ao ponto 

de exposição for pelo menos três vezes a maior dimensão da fonte. São feitas 

suposições adicionais de que não há atenuação de fótons nem na própria fonte nem em 

qualquer material intermediário entre a fonte e o ponto de dose de interesse, e que o 

ponto de dose está a uma distância r (cm) no ar da fonte. 
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A taxa de dose é obtida através da fórmula:  

 

𝑥 = 5,263 × 10−6 𝐴𝑦𝐸(µ𝑒𝑛/𝜌)𝑟2 (3.7) 

 

onde: 

 A representa a atividade da fonte radioativa, em bequerel (Bq); 

 y representa o rendimento de fótons (o número de fótons de energia E 

emitidos por desintegração do radionuclídeo); 

 E representa a energia do radionuclídeo, em MeV; 

 (μen/ρ) representa o coeficiente de absorção  energética do radionuclídeo, em 

cm
2
/g; 

 r representa a distância da fonte ao ponto de interesse, em centímetros (cm). 

3.6 O Programa Computacional “Visual Monte Carlo Dose Calculation” – 

VCM para Corpo Inteiro e Extremidades (Mãos) [31] 

Cálculos utilizando a técnica de Monte Carlo são diferentes dos cálculos 

determinísticos. Os cálculos de Monte Carlo não resolvem equações de transporte 

analiticamente, mas simulam partículas individuais e registram alguns aspectos do 

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

Limite Central, a partir do comportamento médio das partículas individuais. No método 

de Monte Carlo simula-se o transporte de partículas entre eventos separados no tempo e 

espaço. 

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

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

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

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

interações, e do número de “histórias” executadas. 

O desenvolvimento do programa Visual Monte Carlo (VMC) começou em 1999 

no IRD/CNEN, e uma versão mais atual foi lançada em agosto de 2014. O 

programaVMC foi desenvolvido na linguagem de programação Visual Basic
©

 6.0, opera 

em ambiente Windows e possui uma interface gráfica interativa, onde é possível 

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

anatômica do simulador [31]. 
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O programa VMC utiliza o gerador de números aleatórios RANMAR, com uma 

periodicidade de aproximadamente 10
30

. O transporte de elétrons não foi considerado 

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

energias.  

3.6.1 Determinação de Erros no Método de Monte Carlo [2, 36] 

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

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

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

“história”.  

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

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

 

𝐸(𝑥)  =  ∫ 𝑥 𝑝(𝑥) 𝑑𝑥
𝑥

0
 (3.8) 

 

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

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

 

𝑀 =  
1

𝑁
 ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=𝑙  (3.9) 

 

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

“histórias”. 

A variância, S
2
, pode ser estimada através de Monte Carlo, utilizando: 

 

𝑠2  =  
∑ (𝑥𝑖 − x )2𝑁

𝑖=𝑙

𝑁 − 1
  (3.1 0) 

 

onde, S é o desvio padrão do valor x, obtido utilizando os valores xi que foram 

gerados por amostragem aleatória. 

A variância da distribuição de médias M é calculada pela equação 3.11: 

 

𝑆𝑀
2  =  

𝑆2

𝑁
  (3.71) 

 

𝑆𝑀 ∞ 
1

√𝑁
 (3.82) 



 

31 

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

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

Teorema do Limite Central, quando N >> 1: 

 

𝑀 −  1,96 𝑆𝑀  <  𝐸(𝑥)  <  𝑀 +  1,96 𝑆𝑀       (𝑝 <  0,05)  (3.93) 

3.6.2 Características do Simulador do VMC “Corpo Inteiro” [2, 36] 

O programa permite a utilização dos simuladores Voxel de Yale (Yale University 

- USA), ICRP Reference Male e Female, representando os modelos do adulto masculino 

e feminino de referência (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Principais características do simulador computacional ICRP Reference Male. 

Propriedades ICRP Reference Male 

Altura (m) 1,76 

Massa (Kg) 73,0 

Número de voxels 7.307.264 

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

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

Volume do voxel (mm
3
) 36,54 

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

Fonte: [40] 

 

Os órgãos e tecidos representados nos simuladores do VMC (Tabela 13) atendem 

as recomendações contidas na ICRP 103 (2007) e ICRP 110 (2009) [40]. O valor de 

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

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

masculinas e femininas.  

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

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

de doses equivalentes nos cristalinos, demais órgãos de interesse, Hp(10) posicionado no 

tórax e estima a dose efetiva recebida por indivíduos ocupacionalmente expostos ou 

indivíduos do público. 
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Tabela 13. Lista de órgãos, com volumes segmentados e massas resultantes em 

comparação com as massas de referência 

Órgão 
ICRP Reference Male 

Volume (cm
3
) Massa (g) Massa de Referência (g)* 

Glândulas supra-renais 13,6 14,0 14 

Vasos sanguíneos 973,7 
1.033 

,1 
5.600 

Cérebro 1.381,0 1.450,0 1.450 

Peito 25,6 25,0 25 

Olhos 14,3 15,0 15 

Cristalinos 0,4 0,4 0,4 

Vesícula biliar 66,0 68,0 68 

Estômago 384,6 400,0 400 

Intestino 961,6 1000,0 1000 

Cólon 644,2 670,0 670 

Coração 795,4 840,0 840 

Rins 295,3 310,0 310 

Fígado 1.714,3 1.800,0 1.800 

Pulmões 2.891,3 1.200,0 1.200 

Tecido linfático 134,0 138,0 730 

Tecido muscular 27.619,0 29.000,0 29.000 

Esôfago 38,8 40,0 40 

Pâncreas 133,3 140,0 140 

Glândula pituitária 0,6 0,6 0,6 

Próstata 16,5 17,0 17 

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

Glândulas salivares 82,5 85,0 85 

Pele 3.420,2 3.728,0 3.300 

Esqueleto 7.725,3 10.450,0 10.450 

Baço 144,2 150,0 150 

Dentes 18,2 50,0 50 

Testículos 33,7 35,0 35 

Timo 24,3 25,0 25 

Tireóide 19,2 20,0 20 

Língua 69,5 73,0 73 

Amígdalas 2,9 3,0 3 

Ureteres 15,5 16,0 16 

Bexiga 240,4 250 50 

Total 71.109,9 73.000 73.000 



 

33 

Órgão 
ICRP Reference Male 

Volume (cm
3
) Massa (g) Massa de Referência (g)* 

*Massa de referência: ICRP 89 [2002] [35] Fonte: [40] 

 

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

corpo humano simulado. A Figura 5 (a, b e c) mostra os detalhes do simulador em vista 

sagital, coronal e axial, este último permitindo a visualização do tecido do cristalino. 

 

 

 

 

Figura 5. Simulador ICRP Reference Male.  

(a) Vista sagital; (b) Vista coronal; (c)Vista axial. 

Fonte: [4] 

 

 

Pode-se observar através da Figura 6, a fatia número 208 do simulador 

mostrando os olhos (voxels verdes) e os cristalinos (voxels amarelos). 
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Figura 6. Vista axial dos olhos e cristalinos do simulador ICRP Reference Male. 

Fonte: [4] 

 

A fatia 168 do simulador, conforme apresentado na Figura 7, mostra os voxels 

utilizados para caracterizar Hp(10). Os voxels de Hp(10) estendem ao longo de duas 

fatias, somando no total de 2 x 10 x 3 = 60 voxels. A profundidade média dos voxels de 

Hp(10) corresponde a 4,5 x 2,137 mm = 9,6 mm que é utilizado para corresponder a 

uma profundidade de 10 mm debaixo do tecido. 

 

 

Figura 7. Vista axial dos voxels de Hp(10) do simulador ICRP Reference Male. 

Fonte: [4] 

 

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

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

necessárias, obtendo-se as doses nos órgãos de interesse. 
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3.6.3 Características do Simulador do VMC “Extremidades” [4, 31] 

O Simulador Voxel de mão foi retirado diretamente do Simulador Voxel 

Norman, com intuito de estimar a dose equivalente na mão. Os voxels da mão têm 

dimensões de 2,0 mm x 2,0 mm x 2,0 mm. Devido à geometria do simulador voxel de 

mão ser diferente da do simulador físico, as isodoses para o dedo polegar são obtidas 

simulando o posicionamento da fonte radioativa na primeira falange do mesmo, 

conforme apresentado na Figura 8. Para as isodoses dos demais dedos, utiliza-se o 

posicionamento da fonte radioativa na primeira falange do dedo indicador [4]. 

 

 

Figura 8. Interação dos fótons no Simulador Voxel de Mão, na primeira falange do dedo 

polegar esquerdo. (a) Vista frontal; (b) Vista axial. 

Fonte: [4] 

3.6.4 Validação do Programa Visual Monte Carlo [2, 4] 

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

dos resultados do programa através da comparação dos resultados calculados com 

medições reais ou com os resultados calculados usando outros programas de Monte 

Carlo. 

O VMC cálculo de dose foi validado por DA SILVA [4] através da verificação da 

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

convencionais, utilizando-se simuladores físicos.  

O VMC cálculo de dose foi recentemente utilizado para comparar resultados 

calculados nos simuladores ICRP Male e ICRP Female usando MCNP, Electron 

Gamma Shower (EGS) e Geometry and Tracking (GEANT 4) [41]. 



 

36 

3.6.5 Etapas de Execução do Programa VMC – Corpo Inteiro [2] 

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

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

escolha do radionuclídeo e seus parâmetros, tais como, forma geométrica, atividade e 

tempo de exposição; d) a determinação da posição da fonte radioativa em relação ao 

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

histórias a serem executadas no programa. Tais etapas são mostradas nas Figuras 9 e 10. 

 

 

Figura 9. Tela do programa VMC para sequência das etapas “a”, “b” e C. 

Fonte: [2] 
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Figura 10. Tela do programa VMC para sequência das etapas “d” e “e”. 

Fonte: [2] 

 

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

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

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

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

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

informações detalhadas sobre o resultado da simulação. A Figura 11 ilustra o relatório 

de saída do programa. 

No programa VMC, uma “história” significa uma desintegração nuclear do 

átomo de interesse, neste caso 
192

Ir, a trajetória completa de um fóton emitido por uma 

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

simulador e a deposição da energia nos voxels do simulador. A Figura 12 apresenta um 

diagrama ilustrando a simulação. 

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

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

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

e possuem uma espessura de 2 m, conforme apresentado na Figura 13. 

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

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

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

que se realiza por efeito fotoelétrico ou Compton, existe a probabilidade de cada fóton 
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depositar energia em um voxel específico. Integrando a quantidade de energia 

depositada pode-se calcular a dose no conjunto de voxels que representa cada órgão, ou 

tecido do corpo humano.  

 

 

Figura 11. Relatório de saída do programa VMC. 

Fonte: [2] 
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Figura 12. Diagrama em blocos representando um resumo da "história" do fóton desde a 

emissão da fonte radioativa até o simulador voxel. 

Fonte: [2] 

 

Iniciar “história”: 

emissão do fóton da 

fonte. Transportar o 

fóton pela sala 

NÃO: o fóton entra 

em outro tecido ou 

sai do simulador 

Compton 

“

Fotoelétrico 

Detecta a entrada do fóton no simulador 

Detecta qual tecido o fóton está atravessando 

Calcula a distância entre a entrada e saída do 

tecido: L (cm) 

Cálculo de Monte Carlo: o fóton 

interagiu na distância L? 

Verifica se a interação é 

Compton ou Fotoelétrica 

Simular o espalhamento: nova energia 

e nova direção. A energia do elétron 

gerado na interação Compton é 
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tecido 

Toda energia do fóton é 

depositada no voxel, 

representando o tecido 

S
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Figura 13. Sala de simulação do VMC. 

Fonte: [2] 

 

 

3.6.6 Etapas de Execução do Programa VMC Mão [4] 

As etapas de execução do programa “Visual Monte Carlo” para o simulador de 

mão são similares às para o corpo inteiro e descritas a seguir. 

Basicamente, consiste em quatro etapas principais: a) escolha do simulador que 

se quer utilizar: selecionar o simulador de mão (Hand); b) definição do tipo de 

radioisótopo, a atividade e a forma geométrica da fonte radioativa (pontual) e tempo de 

exposição; c) determinação da posição da fonte radioativa em relação ao simulador, 

usando as coordenadas x, y e z; e d) determinação do número de histórias a serem 

executadas no programa, conforme Figuras 14 e 15. 
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Figura 14. Tela do programa VMC Hand para sequência das etapas “a” e “b”. 

Fonte: [4] 

 

 

Figura 15. Tela do programa VMC Hand para sequência das etapas “c” e “d”. 

Fonte: [4] 
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3.7 Sistema Computacional “Ambiente Virtual para a Simulação de Acidentes 

Radiológicos e Nucleares” – AVSAR [12, 38] 

Modelos de simulação, utilizando a tecnologia de agentes, são ferramentas que 

podem ser empregadas com sucesso no planejamento de repostas imediatas e de ações 

de emergências para estabelecer políticas de segurança. Elas podem representar o 

“mundo real” e a interação de pessoas, materiais e fontes radioativas, pois os agentes 

têm propriedades, tais como: mobilidade, reatividade e objetividade. 

Esse Sistema está baseado em “agentes autônomos”, onde a palavra “agente” se 

refere a todas as entidades que possuem a habilidade, capacidade e permissão para agir 

como representante de outro ente. Falando em termos humanos, agentes podem ser 

pessoas com mais conhecimento ou mais recursos específicos em determinada área, de 

modo a ajudar outras pessoas em suas tarefas. 

A criação de um ambiente virtual permite modelar, por exemplo, o 

comportamento humano no ambiente (seu deslocamento até um determinado ponto), 

monitorar na linha do tempo esse comportamento, visualizar os resultados obtidos e 

interpretar os dados gerados (crescimento populacional). 

As representações georeferenciadas candidatas a representar o espaço 

tridimensional são: 

i. a representação espacial dos tradicionais sistemas de informação geográfica 

(SIG); 

ii. a representação adotada pelo Google Maps™ /Google Earth™ [12]. 

A adição de agentes autônomos a essas representações espaciais permite simular 

eventos, mensurar e quantificar variáveis, obter uma possível distribuição espacial de 

pessoas e objetos, estimar os impactos ambientais, construir cenários alternativos e 

treinar pessoal para lidar com estes processos. 

Para a construção de um ambiente virtual, que seja capaz de simular um acidente 

radiológico, é preciso levar em conta os seguintes requisitos funcionais: 

i. Ser capaz de avaliar o impacto do acidente junto à população; 

ii. Ser capaz de visualizar o impacto do acidente no meio ambiente; 

iii. Ser uma ferramenta de gestão à emergência radiológica; 

iv. Ser capaz de modelar cenários alternativos; 

v. Ser uma ferramenta de treinamento de pessoal técnico. 
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3.7.1 Arquitetura do Sistema AVSAR Baseado em Agentes Simulando um 

Acidente Radiológico [12, 38] 

A implementação de modelos de sistemas complexos e dinâmicos torna-se uma 

tarefa de alta complexidade quando não se dispõe de ferramentas que permitam um 

processo de construção, análise e descrição de modelos sem a necessidade de avançados 

conhecimentos de matemática e programação. Através de ferramentas de simulação, 

pode-se construir e explorar modelos que nos auxiliam no entendimento mais profundo 

do comportamento de um processo específico. 

Não é desejável que, através da simulação pretendida, identifique-se apenas a 

fonte radioativa e áreas contaminadas, mas o foco é a quantidade de pessoas irradiadas 

que receberam significativa dose e a dose efetiva recebida. Os casos mais gerais, em que 

tanto a fonte como os indivíduos expostos encontram-se em movimento relativo entre 

si, deve ser capaz de ser simulado (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Arquitetura do sistema de simulação do AVSAR. 

Fonte: [12] 
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Através de uma simulação se poderia formar um sistema de resposta capaz de 

minimizar as conseqüências de um acidente radiológico, bem como aumentar a 

capacidade de gerência do risco envolvido. 

3.7.2 Descrição do Modelo Matemático [12, 38] 

Existem quatro grandezas utilizadas para determinação da radiação, que são;  

i. Atividade; 

ii. Taxa de Exposição; 

iii. Dose Absorvida e; 

iv. Dose Equivalente.  

O modelo implementado baseia-se na fórmula de dispersão radioativa no ar, 

levando em conta o radionuclídeo e sua atividade, a distância das pessoas expostas ao 

elemento radioativo, o tempo de exposição, como também, possíveis blindagens. 

Considera, também, o deslocamento das pessoas representado por agentes autônomos 

do tipo reativo. O efeito de blindagem pode, da mesma forma, ser incorporados ao 

modelo. Basta incluir-se um fator 0 <= k <= 1, que dependerá do tipo e da espessura do 

material utilizado como blindagem (Equação 3.14). 

 

𝑋 =
𝑘.Γ.A

d2
;        0 ≤ k ≤ 1  (3.104) 

 

Tanto as fontes radioativas como as pessoas serão representadas no AVSAR por 

agentes autônomos. O agente que simula a fonte radioativa tem as seguintes variáveis de 

estado:  

i. O identificador de fonte; 

ii. a posição dada por um conjunto de coordenadas (x, y, z);  

iii. a atividade da fonte A;  

iv. o fator Γ para a fonte específica;  

v. o fator de qualidade (FQ) usado para valorar a dose absorvida com relação aos 

efeitos biológicos presumidos.  

Um agente típico representativo de uma pessoa possui o seguinte conjunto de 

variáveis de estado:  
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i. A identificação de pessoa; 

ii. Sua posição, dada por um conjunto de coordenadas (x, y, z);  

iii. Tempo de exposição; 

iv. Efeitos de blindagem; 

v. A dose absorvida; 

vi. A dose equivalente. 

3.7.3 Execução do Programa Computacional AVSAR [38]  

O programa AVSAR utiliza a ferramenta Repast (Figura 17), pelas seguintes 

razões:  

 Possui uma integração dos agentes com informações georeferenciadas 

(SIG);  

 Seu código fonte é em Java, o que torna a ferramenta extremamente 

portável; 

 Ser uma ferramenta do tipo rapid application development (RAD);  

 Permite o monitoramento do agente e do modelo construído;  

 Possui recursos gráficos para output dos resultados; 

 Possui uma interface gráfica amigável para construção dos agentes; 

 É uma ferramenta open source que está em constante desenvolvimento. 

 

 

Figura 17. Ferramenta de simulação baseada em agentes e SIG – Repast. 

Fonte: [12, 38] 
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3.7.4 Validação do Programa Computacional AVSAR [12, 38] 

O programa computacional AVSAR foi validado através de estudo de caso do 

acidente radiológico em gamagrafia industrial ocorrido em Cochabamba, Bolívia in 

2002. Este acidente foi minuciosamente documentado e fisicamente reconstruído pela 

Agência Internacional de Energia Atômica [15], bem como, a estimativa das doses 

envolvidas. Desta forma, tem-se um valioso conjunto de dados que pôde ser comparado 

com os resultados da simulação baseada em agentes e, também, pôde validar o modelo 

proposto. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 

A simulação dosimétrica em cenários de exposições acidentais selecionados 

consistiu na estimativa das doses de radiação recebidas por operadores e indivíduos do 

público, através de programas computacionais. Neste capítulo apresentar-se-á a 

metodologia utilizada para calcular as doses, incluindo avaliação das incertezas. 

Baseado num caso real de acidente ocorrido na empresa X, descrito no Capítulo 

1, foram definidos os cenários para estimativa dosimétrica: Cenário 1: exposição no 

interior do veículo; Cenário 2: exposição no interior da instalação; Cenário 3: exposição 

das mãos do Vigia A; e, Cenário 4: exposição dos professores e alunos na creche. 

Através do Programa Computacional “Visual Monte Carlo Dose Calculation” 

(VMC), as estimativas de doses dos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) e 

indivíduos do público (IP) expostos, foram calculadas utilizando os seguintes 

simuladores voxels:  

 Simulador do corpo humano  Simulador Voxel ICRP male para se estimar 

a dose efetiva e as doses equivalentes em órgãos de interesse; e, 

 Simulador de mão  a Mão do Simulador Voxel Norman  para se estimar a 

dose equivalente na mão. 

Como a proposta do trabalho é de apresentar uma ferramenta rápida, eficaz e 

realista, mas com a garantia de uma incerteza na faixa de 25% de variação para uma 

estimativa de dose mais realista, foram realizadas várias simulações computacionais no 

programa VMC com diferentes números de histórias, contabilizando os tempos de 

rodada para diferentes cenários, tais como: 1 milhão de histórias em 15 minutos; 50 

milhões de histórias em 6 horas; 100 milhões de histórias em 15 horas; 150 milhões de 

histórias em 20 horas, 205 milhões em 24 horas e 1 bilhão de histórias em 72 horas.  

Foi, então, determinada a utilização de 150 milhões de histórias com resposta em torno 

de 20 horas nas simulações computacionais com o programa VMC. 

De modo a se estimar a dose equivalente superficial (dose na pele) recebida na 

mão do operador, foi necessário determinar a exata localização da fonte radioativa 

dentro do porta-fonte. 

E por fim, através do Sistema Computacional “Ambiente Virtual para a 

Simulação de Acidentes Radiológicos e Nucleares” (AVSAR) serão calculadas as 

estimativas de doses recebidas pelos professores e alunos presentes no pátio da creche, 

cenário 4. 
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A fim de comparar os resultados obtidos, foram realizados cálculos usando o 

Programa Computacional “RADPRO Calculator” para os cenários 1, 2 e 4 com 

distâncias a partir de 1 metro. 

Os dados da fonte radioativa no dia do acidente foram: 

 Radionuclídeo: Ir-192 e suas principais características: meia-vida de 73,83 

dias; principais energias de radiação: 295,96 keV (28,60%); 308,46 keV 

(29,80%); 316,51 keV (82,80%); 468,07 keV (47,70%) [29] 

 S/N: IRS 199 

 Atividade: 3278,20 GBq (88,6 Ci). 

4.1 Delineamento do Cenário do Acidente Radiológico 

O objetivo desta etapa é definir os cenários mais realistas onde os IOE e 

indivíduos do público foram expostos à radiação durante o acidente radiológico com 

equipamento de gamagrafia industrial. Definindo estes cenários, o objetivo é estimar a 

dose através do programa RADPRO, e posteriormente, computacional, através do 

programa VMC e AVISAR, e finalmente compará-los com os limites de dose e limiares 

de dose de efeitos determinísticos da radiação. 

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

seguir, qualquer tipo de blindagem adicional, tais como, caixas, objetos, lataria do 

veículo, paredes e blindagens, possivelmente existentes entre a fonte radioativa e o 

pessoal exposto. 

4.1.1 Cenário 1: A Exposição no Interior do Veículo 

Conforme descrito no Capítulo 1, havia 3 (três) operadores envolvidos, definidos 

como operadores A, B e C. No início do trajeto de transporte de retorno à empresa, o 

Operador A permaneceu dentro do veículo por apenas 5 minutos até a sua saída, ou seja, 

não foi exposto diretamente à radiação inadvertidamente. Após a saída do Operador A, e 

durante os 40 minutos seguintes, o Operador B prosseguiu com o transporte até a casa 

do Operador C. Finalizando, no trajeto de transporte até a empresa, os Operadores B e C 

chegaram à empresa em 15 minutos. Foi concluído na investigação realizada pela 

empresa X, que a fonte radioativa havia sido ejetada do irradiador por aproximadamente 

6 minutos antes da chegada ao destino final, ou seja, os Operadores B e C 
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permaneceram a 1,2 e 1,3 metros da fonte radioativa, respectivamente durante o tempo 

de 6 minutos de exposição à radiação (Figura 18). 

 

*cotas em mm 

Figura 18. Posição dos Operadores B e C em relação à fonte exposta 

Fonte: [21, 22] 

 

O Cenário 1 foi determinado a partir do momento em que a fonte radioativa está 

exposta dentro do carro.  

Os dados relativos ao Cenário 1 para a simulação no programa computacional 

VMC estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Dados relativos ao Cenário 1. 

Envolvido 

Distância 

fonte/fantoma 

(cm) 

Tempo 

(h) 

Coordenadas da Fonte Radioativa em 

Relação ao Simulador (cm) 

Posição X Posição Y Posição Z 

Operador 

B 
120 0,1 - 120  34,6  129 

Operador 

C 
130  0,1 - 120  84,6  129 

 

As coordenadas de “X”, “Y” e “Z” foram baseadas nas dimensões do automóvel 

utilizando o Teorema de Pitágoras para estimar as distâncias. 

De acordo com informações do fabricante do veículo Volkswagen, o modelo 

Fusca possui o bagageiro na parte dianteira e por isso as doses recebidas pelos IOE 

envolvidos foram consideradas anteroposteriores. As dimensões do veículo sugerem que 

o equipamento emissor de radiação ficou posicionado na direção da roda dianteira e do 

motorista do veículo. Logo, considerando a distância de 2,4 metros entre a roda 

dianteira e traseira, e utilizando o Teorema de Pitágoras, consideramos as distâncias 

homem – fonte expostas na Tabela 14. 
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Para a estimativa de dose neste cenário, utilizou-se a fórmula semi empírica e as 

simulações computacionais com um dos simuladores disponíveis no programa VMC: 

ICRP Reference Male. 

4.1.2 Cenário 2: A Exposição no Interior da Instalação 

Ao chegar à empresa, o Operador C se dirigiu para a copa e o Operador B foi 

guardar o irradiador no local de armazenamento de fontes radioativas. 

Ao retirar o irradiador, o Operador B não observou que a fonte radioativa havia 

caído dentro do caixote e ao retornar ao carro, retirou o caixote e o colocou em pé 

próximo à coluna na entrada da garagem. Ao descarregar o carro e guardar a caixa, o 

Operador permaneceu a uma distância média de 1,0 metro por aproximadamente 30 

segundos da fonte. Enquanto, que o Operador C permaneceu numa distância média de 4 

metros por aproximadamente 70 minutos. 

Conforme descrito no relatório do acidente, havia dois vigias envolvidos, 

definidos no texto como Vigias A e B. O Vigia A pegou a fonte radioativa com a mão 

por 84 segundos, permanecendo a distâncias variadas em relação aos órgãos irradiados, 

conforme Tabela 15.  

O Vigia B deslocou o caixote da posição inicial para uma posição mais próxima 

da parede que faz divisão com a rua, permanecendo a 4 metros de distância da fonte 

radioativa por 160 minutos. 

As coordenadas do Cenário 2 são diferentes do Cenário 1 devido ao fato dos 

mesmos não estarem sentados, mas sim em pé. 

As distâncias entre a fonte radioativa e a região do tórax do vigia A neste cenário 

foram calculadas através do Teorema de Pitágoras.  

A coordenada de “Z” (altura da fonte) para o Vigia A foi determinada baseada 

no homem padrão, definido no VMC, então, foi realizada a relação trigonométrica do 

Teorema de Pitágoras para chegar numa simulação mais próxima do real. 

Nesse contexto, mediu-se a altura do chão aos olhos encontrando 166 cm. 

Considerando que a hipotenusa (distância fonte/olhos) é de 30 cm, o cateto 1 (distância 

fonte /tórax) é de 20 cm e o cateto 2 (região entre os olhos e o tórax) é de 22 cm, logo, a 

altura da fonte é de 144 cm (“Z” altura da fonte), que é a altura dos olhos menos (-) o 

cateto 2 (região entre os olhos e o tórax), conforme mostra a Figura 19. 
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Figura 19. Distância da fonte em relação aos olhos, tórax e gônadas do Vigia A. 

 

Para a estimativa de dose neste cenário, utilizou-se a fórmula semi empírica, 

exceto na estimativa de dose do Vigia A, devido à limitação da fórmula, e as simulações 

computacionais com um dos simuladores disponíveis no programa VMC: ICRP 

Reference Male. 

Os dados relativos ao Cenário 2 para a simulação através dos programas 

computacionais estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Dados relativos ao Cenário 2 

Envolvido 

Distância 

fonte/fantoma 

(m) 

Tempo 

(s) 

Coordenadas da Fonte Radioativa em 

Relação ao Simulador (cm) 

Posição X Posição Y Posição Z 

Operador B 1 30 - 91,5  34,6  2,0  

Operador C 4  4200 - 391,5  34,6  2,0  

Vigia A 

Olhos = 0,30 

84 - 10,3  27  144  Tórax = 0,20 

Gônadas = 0,4 

Vigia B 4  9600 -391,5 34,6 cm 2,0  

Coordenador 2  20 -191,5 34,6 cm 2,0  
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Além dos envolvidos no acidente, foi avaliado, através de ISODOSES, o interior 

da instalação, delimitando a área de transição de pessoas, para avaliar a possível 

exposição de pessoas não ocupacional que trabalhavam na instalação no escritório e 

afins por um período de 9 horas ininterrupto, considerando uma jornada de trabalho de 8 

horas e 1 hora de almoço dentro do refeitório da empresa. 

A Tabela 16 apresenta os dados relativos à exposição no interior da instalação 

para a simulação através dos programas computacionais, incluindo a delimitação de 

áreas com as coordenadas em relação à fonte radioativa.  

 

Tabela 16. Dados relativos à exposição no interior da instalação para 9 h de exposição. 

ISODOSE 
Distância da 

fonte (m) 

Coordenadas da Fonte Radioativa em Relação ao 

Simulador (cm) 

Posição X Posição Y Posição Z 

1 5,0 -491,5 34,6 2,0 

2 7,0 -691,5 34,6 2,0 

3 9,0 -891,5 34,6 2,0 

4 11,0 -1091,5 34,6 2,0 

4.1.3 Cenário 3: A Exposição das Mãos do Vigia A 

Como relatado, o Vigia A pegou o porta-fonte e permaneceu com a mesma nas 

mãos por volta de 84 segundos. O porta-fonte permaneceu na mão em duas posições 

distintas, sendo a primeira posição segurando o porta-fonte com as pontas dos dedos em 

contato direto com a fonte radioativa por 34 segundos (Figura 20a), e na segunda 

posição a fonte radioativa em contato com a palma da mão segurando-a com os dedos 

pelo lado da conexão do porta-fonte (sem fonte radioativa) (Figura 20b). 

Para a estimativa de dose neste cenário, utilizou-se somente a simulação 

computacional disponível no programa VMC. Devido à geometria do simulador voxel 

de mão ser diferente do simulador físico, as isodoses para o dedo polegar foram obtidas 

simulando o posicionamento da fonte radioativa na primeira falange do mesmo, 

conforme Figura 21a. Para as isodoses dos demais dedos, simulou-se o posicionamento 

da fonte radioativa na primeira falange do dedo indicador, conforme Figura 21b. 

Como o simulador não foi projetado para movimentar os dedos, no caso 

especifico para simular a fonte em contato com o dedo polegar e indicador juntos, foi 

necessário variar a distância fonte-simulador de 0,1 (superfície), 1 e 2 cm, em relação às 

primeiras falanges dos dedos polegar e indicador. 
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Figura 20. Representação do porta fonte na mão do vigia A. (a) Pontas dos dedos em 

contato com a fonte radioativa. (b) Palma da mão em contato com a fonte radioativa. 

Fonte: Própria autora 

 

 

Figura 21. Representação computacional do porta fonte na mão do vigia A. (a) 

Posicionamento da fonte próxima ao dedo polegar. (b) Posicionamento da fonte 

próxima ao dedo indicador. 

Fonte: [4] 

Os dados relativos ao Cenário 3 para a simulação no programa computacional 

VMC estão apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17. Dados relativos ao Cenário 3. 

DEDO 

(1ª falange) 

Distância 

da fonte 

(cm) 

Tempo 

(s) 

Coordenadas da Fonte Radioativa em 

Relação ao Simulador (cm) 

Posição X Posição Y Posição Z 

Polegar 0,1 34 3,8 10,1 4,4 

Indicador 0,1 34 4,7 11,8 2,4 

Médio 1 34 4,7 11,8 2,4 

Anelar 2 34 4,7 11,8 2,4 

Palma Mão 5 50 5,0 9,4 6,3 

 

Neste cenário foi realizada uma comparação dos efeitos postulados da síndrome 

cutânea da radiação com as manifestações na mão do Vigia A de acordo com resultados 

médicos da época, comparando, também, as doses equivalentes. 

4.1.4 Cenário 4: Exposição dos Professores e Crianças na Creche 

Ao lado da instalação da empresa, havia um pátio de uma creche, onde crianças 

e professores estiveram expostos à radiação, durante o período do acidente. Neste 

período, houve ocupação deste pátio em dois turnos, manhã e tarde. Cada período havia 

uma turma de crianças distintas que permaneceram neste local durante o recreio por 

aproximadamente 1 hora, exceto os professores que acompanhavam as crianças em 

horário integral, ou seja, expostos à radiação por 2 horas. Considerando a 

movimentação do pessoal exposto à radiação, torna-se difícil precisar a distância exata 

de cada pessoa em relação à fonte radioativa, com isso, na época do acidente, foi 

definido o centro do pátio como o ponto de referência para o cálculo da dose recebida 

por estas pessoas. A distância entre a fonte radioativa e este ponto de referência foi 

estimada em 10,8 metros. Entre a empresa e a creche havia uma parede de tijolo com 30 

cm de espessura. Além disso, havia um desnível de 90 cm entre os pisos das instalações, 

conforme a Figura 22. 
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Figura 22. Layout da empresa com a escola 

Fonte: [21, 22] 

 

Os dados relativos ao Cenário 4 para a simulação através dos programas 

computacionais estão apresentados na Tabela 18. 

Para a estimativa de dose neste cenário, utilizou-se simulações computacionais 

com um simulador disponível no programa VMC: ICRP Reference Male, simulação 

computacional no programa computacional AVSAR e RADPRO. 

 

Tabela 18. Dados relativos ao Cenário 4. 

Envolvidos 
Distância da 

fonte (m) 

Tempo 

(h) 

Coordenadas da Fonte Radioativa em 

Relação ao Simulador (cm) 

Posição X Posição Y Posição Z 

Professor 10,8 2 - 1071,5  34,6  90 

Crianças 10,8 1 - 1071,5  34,6  90 

 

A Tabela 19 apresenta os dados relativos à exposição no interior da creche para 

a simulação através dos computacionais.  

 

Tabela 19. Dados relativos à exposição no pátio da creche 

ISODOSE 
Distância da 

fonte (m) 

Tempo 

(h) 

Coordenadas da Fonte Radioativa em 

Relação ao Simulador (cm) 

Posição X Posição Y Posição Z 

1 6,0 9 -591,5 34,6 2,0 

2 8,0 9 -791,5 34,6 2,0 

3 8,0 9 -1091,5 34,6 2,0 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A simulação dosimétrica em cenários de exposições acidentais selecionados 

consistiu na estimativa das doses de radiação recebidas por operadores e indivíduos do 

público. Neste capítulo apresentar-se-ão os resultados obtidos nestes cálculos através 

dos programas computacionais. 

Os resultados obtidos são conservadores, visto que no programa não foram 

consideradas as barreiras existentes entre os operadores e indíviduos do público em 

relação à fonte radioativa, tais como, a carroceria e próprios componentes do veículo. 

Nos cenários estimados com o programa RADPRO, os resultados apresentaram 

doses efetivas acima do limite anual de dose para indivíduo do público, exceto na 

condição do Coordenador (IOE) no cenário 2. 

Nos cenários estimados com o programa VMC, horizontalmente, tem-se a 

comparação dos resultados em alguns órgãos, Hp(10) e corpo inteiro. O número de 150 

milhões de histórias para estimativa de dose foi satisfatório, pois além de proporcionar 

um rápido resultado, os valores de Hp(10) e dos órgãos cristalino, tireóide e mama, 

apresentam um valor de dose coerente, o que não ocorre para histórias inferior aos 150 

milhões. Isto é devido que  os órgãos possuam um pequeno volume, o posicionamento e 

a distância destes órgãos em relação à fonte radioativa interferem consideravelmente no 

resultado.  

Nos cenários estimados com o programa AVSAR, os resultados confirmaram as 

estimativas de dose dos demais programas e possibilitou uma visualização ampla de  

possíveis pessoas irradiados no acidente. Além disso serviu de base para o entendimento 

dos resultados obtidos com a relação entre a diferença da fonte radioativa considerada 

livre no ar e da fonte considerada exatamente no local do acidente, resultados estes 

obtidos com VMC. 

5.1 Estimativas de Dose Efetiva na Exposição no Interior do Veículo (Cenário 1) 

5.1.1 Programa Computacional RADPRO 

Aplicando a fórmula citada no item 3.5, têm-se as estimativas de dose efetiva 

dos Operadores B e C durante a exposição à radiação no interior do veículo, conforme 

Tabela 20. 
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Tabela 20. Estimativas de dose efetivas nos Operadores B e C em condição de 

exposição acidental, a 120 e 130 cm de distância da fonte, respectivamente, e num 

tempo de exposição de 6 minutos. 

Radioacidentado Dose Efetiva (mSv) 

Operador B 18,89 

Operador C 16,10 

 

Conforme esperado, os resultados deste cenário demonstraram que o operador B 

apresentou dose superior as dose do operador C, em virtude da distância em relação à 

fonte radioativa transportada no veículo. 

 

5.1.2 Programa Computacional VMC 

As estimativas de dose através da simulação computacional com o VMC estão 

demonstradas nas Tabelas 21 e 22.  

 

Tabela 21. Estimativas de dose absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Operador B em condição de exposição acidental com fonte numa 

altura de 129 cm do solo, a 120 cm de distância e num tempo de exposição de 6 

minutos. 

Operador 

B 

Doses Absorvida (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10)    

Dose 

Efetiva 

150 

milhões de 

histórias 

17,36 15,04 29,60 20,13 19,81 12,78 31,59 19,94 

 

 

Tabela 22. Estimativas de dose absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Operador C em condição de exposição acidental com fonte numa 

altura de 129 cm do solo, a 130 cm de distância e num tempo de exposição de 6 

minutos. 

Operador 

C 

Doses Absorvida (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10)    

Dose 

Efetiva 

150 

milhões de 

histórias 

13,07 12,06 24,63 15,45 16,37 10,80 22,56 16,02 
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Assim como demonstrado no programa RADPRO, os resultados do programa 

computacional VMC demonstraram que o Operador B apresentou doses superiores as 

doses do operador C, em virtude da distância em relação à fonte radioativa transportada 

no veículo. 

Observando os resultados e considerando a mesma ditância, exceto para o 

cristalino que, devido a dimensão a probabilidade da radiação atingir o órgão é muito 

pequena, demonstram que as doses equivalentes no cristalino e as equivalente de dose 

pessoal Hp(10) em ambas as tabelas, apresentam maiores incertezas, devido as suas 

reduzidas dimensões em relação a fonte radioativa nesta distância. 

O esperado nestas estimativas é a obtenção de valores do equivalente de dose 

pessoal Hp(10) maiores que as doses efetivas, pois sendo uma grandeza operacional, o 

Hp(10) deve superestimar a dose recebida de corpo inteiro. Nos resultados acima, isso 

não é demonstrado quando se aplica um número menor de histórias.  

Comparando os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva nos 

Operadores B e C, como esperado, os programas apresentaram resultados semelhantes e 

coerentes entre sim.  

5.2 Estimativa de Dose no Interior da Instalação (Cenário 2) 

5.2.1 Programa Computacional RADPRO 

Aplicando a fórmula citada no item 3.5, têm-se as estimativas de dose efetiva 

nos Operadores B e C, Vigia B e Coordenador durante a exposição à radiação no 

interior da instalação, conforme Tabela 23. 

 

Tabela 23. Estimativas de dose efetivas dos envolvidos. 

Envolvido 
Distância fonte/tórax 

(m) 

Tempo 

(h) 

Dose Efetiva 

(mSv) 

Operador B 1 0,0083 3,08 

Operador C 4 1,17 26,82 

Vigia B 4 2,67 61,19 

Coordenador 2 0,0056 0,52 

 

Conforme esperado, as doses efetivas estimadas no Operador C e Vigia B neste 

cenário, foram superiores devido ao maior tempo de exposição a fonte radioativa, 
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mesmo permanecendo a distâncias superiores em relação aos demais envolvidos no 

acidente. 

Aplicando o programa RADPRO, têm-se as estimativas de dose efetiva nos 

diferentes pontos no interior da instalação, compondo uma curva de ISODOSE, 

conforme Tabela 24. 

 

 

Tabela 24. Isodoses no interior da instalação dos trabalhadores não ocupacionalmente 

expostos. 

Envolvido Distância fonte (m) Tempo (h) Dose Efetiva (mSv) 

empresa 

ISODOSE 1 
5,0 9 131,51 

Empresa 

ISODOSE2 
7,0 9 66,59 

empresa 

ISODOSE 3 
9,0 9 39,98 

empresa 

ISODOSE4 
11,0 9 26,56 

 

Conforme esperado, as doses efetivas estimadas foram superiores nas posições 

de ISODOSE mais próximas à fonte radioativa. 

 

5.2.2 Programa Computacional VMC 

As estimativas de dose através da simulação computacional com o VMC estão 

demonstradas nas Tabelas 25, 26, 27, 28 e 29.  

 

Tabela 25. Estimativas de dose absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Operador B em condição de exposição acidental com fonte numa 

altura de 2 cm do solo, à 1 metro de distância e num tempo de exposição de 30 

segundos. 

Operador 

B 

Doses Absorvida (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10) 

Dose 

Efetiva 

150 

milhões 

de 

histórias 

0,69 0,84 1,75 0,81 2,44 1,25 1,62 1,21 
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Como pode ser visto na Tabela 25, considerando o curto tempo de exposição do 

operador a 1 metro de distância, os valores de Hp(10) demonstram um resultado 

conservador em relação à dose efetiva, como era esperado de uma grandeza operacional. 

Comparando os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva no 

Operador B, como esperado, devido à proximidade da fonte em relação ao operador, o 

programa RADPRO apresentou resultado superior em relação ao programa 

computacional VMC. Isto porque o programa RADPRO considera à fonte radioativa 

livre no ar, e o VMC representa a posição real da fonte em relação ao simulador no 

cenário do acidente.  

Como pode ser visto na Tabela 26, para 4 metros de distância entre o operador e 

a fonte, os valores de Hp(10) e dos órgãos cristalino, tireóide e mama, apresentam um 

valor de dose coerente entre si.  

 

Tabela 26. Estimativas de dose absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Operador C em condição de exposição acidental com fonte numa 

altura de 2 cm do solo, à 4 metros de distância e num tempo de exposição de 70 

minutos. 

Operador 

C 

Doses Absorvida (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10) 

Dose 

Efetiva 

150 

milhões de 

histórias 

37,71 23,63 43,98 32,76 33,88 21,98 43,32 30,76 

 

Comparando os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva no 

Operador C, o programa computacional apresentou resultado ligeiramente superior em 

relação ao programa RADPRO, sendo considerados coerentes entre si, demonstrando 

que para maiores distâncias, ambos os programas são confiáveis. 

Como pode ser visto na Tabela 27, os valores de equivalente de dose pessoal 

Hp(10) demonstram um resultado superestimado em relação à dose efetiva. Este 

resultado incoerente deve-se ao fato de termos neste cenário, a fonte radioativa 

posicionada muito próxima dos voxels do fantoma que representam o equivalente de 

dose pessoal Hp(10). 
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Tabela 27. Estimativas de dose absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Vigia A em condição de exposição acidental com fonte numa altura de 

144 cm do solo, a 30 cm de distância e num tempo de exposição de 84 segundos. 

Vigia A 

Doses Absorvida (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10) 

Dose 

Efetiva 

150 

milhões 

de 

histórias 

131,77 52,38 214,81 190,18 11,24 36,01 274,05 91,05 

 

Como pode ser visto na Tabela 28, similarmente aos resultados da tabela 26, 

para 4 metros de distância entre o operador e a fonte, os valores das estimativas de dose 

absorvida e Hp(10) apresentam coerências. 

 

Tabela 28. Estimativas de doses absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Vigia B em condição de exposição acidental com fonte numa altura de 

2 cm do solo, à 4 metros de distância e num tempo de exposição de 160 minutos. 

Vigia B 

Doses Absorvida (mGy) Doses (mSv) 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10) 

Dose 

Efetiva 

150 

milhões de 

histórias 

86,19 54,01 100,53 74,87 77,44 50,23 99,02 70,32 

 

Comparando os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva no 

Vigia B, o programa computacional apresentou resultado ligeiramente superior em 

relação ao programa RADPRO, sendo considerados coerentes entre si, demonstrando 

que para maiores distâncias, ambos os programas são confiáveis. 

 

Tabela 29. Estimativas de dose absorvidas nos órgãos, equivalente de dose pessoal e 

doses efetivas no Coordenador de Operações, em condição de exposição acidental, com 

fonte numa altura de 2 cm do solo e à 2 metros de distância num tempo de exposição de 

20 segundos. 

Coordenador 

Doses Absorvida [mGy] Doses [mSv] 

Cristalino 
Medula 

Óssea 
Mama Tireóide Gônadas Pele HP(10) 

Dose 

Efetiva 

150 milhões 

de histórias 
0,28 0,33 0,65 0,38 0,60 0,34 0,66 0,45 
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Como pode ser visto na Tabela 29, similarmente aos resultados da tabela 28, 

para 2 metros de distância entre o operador e a fonte, os valores de Hp(10) e dose 

absorvida, apresentam valores de doses coerentes. 

Comparando os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva no 

Coordenador, os programas apresentaram resultados coerentes entre si, demonstrando 

que distâncias superiores a 1 metro apresentam resultados confiáveis em ambos os 

programas.  

Aplicando o programa VMC male, têm-se as estimativas de dose efetiva nos 

diferentes pontos no interior da instalação, compondo uma curva de ISODOSE, 

conforme Tabela 30. 

 

Tabela 30. ISODOSES no interior da instalação dos trabalhadores não 

ocupacionalmente expostos. 

ISODOSE 
Distância da fonte 

(m) 
Tempo (h) 

VMC 

Dose efetiva (mSv) 

1 5,0 9 160,0 

2 7,0 9 81,90 

3 9,0 9 55,07 

4 11,0 9 43,01 

Número de histórias: 50 milhões 

 

Assim como estimado no programa RADPRO, as doses efetivas estimadas 

foram superiores nas posições de ISODOSE mais próximas à fonte radioativa. Os 

resultados, em todos os pontos, apresentaram doses efetivas acima do limite primário 

anual de dose para indivíduo do público. 

Comparando os programas de cálculo utilizados, o programa computacional 

apresentou resultados superiores em relação ao programa RADPRO nas posições 1, 2, 3 

e 4, demonstrando que as estimativas de dose com tempos de exposição elevados 

apresentam resultados ainda maiores entre si nos programas utilizados. 

 

5.3 Estimativa de Dose nos Dedos da Mão do Vigia A (Cenário 3) 

Para pequenas distâncias entre a fonte radioativa e o ponto de interesse, isto é, 

0,1 e 1 cm, não se pode utilizar a fórmula semi empírica do inverso do quadrado da 
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distância, pois fontes puntiformes tornam-se planas, modificando o cálculo e as 

condições iniciais. 

5.3.1 Programa Computacional “VMC HAND” 

Os resultados estão expressos nas Tabelas 31 e 32. 

 

Tabela 31. Estimativa de doses absorvidas nos dedos do Vigia A em condição de 

exposição acidental com fonte radioativa a 0,1 cm do indicador e polegar num tempo de 

exposição de 34 segundos. 

Vigia A fonte nos dedos 
Dose Absorvida (Gy) 

Polegar Indicador Dedo médio Anelar 

1ª falange 33,60 33,90 1,68 0,79 

2ª falange 3,93 3,02 1,4 0,82 

3ª falange - 1,01 0,84 0,57 

Número de histórias: 150 milhões 

 

Tabela 32. Estimativa de doses absorvidas nos dedos do vigia A em condição de 

exposição acidental com fonte radioativa a 0,1 cm do indicador e polegar num tempo de 

exposição de 34 segundos. 

Vigia A fonte nos dedos 
Dose Absorvida (Gy) 

Polegar Indicador  Dedo médio  Anelar  

1ª falange 34,20 33,90 1,71 0,75 

2ª falange 4,01 2,87 1,53 0,77 

3ª falange - 0,94 0,84 0,59 

Número de histórias: 1 milhão  

 

Observa-se que o programa “Visual Monte Carlo HAND” mostrou resposta 

satisfatória para o cenário apresentado, estando às doses absorvidas geradas em ambos 

os números de histórias, bem próximos entre si.  

5.4 Estimativas de Doses na Creche, Usando o programa RADPRO. 

Aplicando o Programa RADPRO, têm-se as estimativas de dose efetiva nos 

professores e nas crianças que se encontravam no pátio da creche durante o intervalo do 

recreio, no período em que a fonte radioativa se encontrava exposta, conforme Tabela 

33. 
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Tabela 33. Estimativa de dose efetiva nos alunos e professores da creche. 

Envolvidos Distância da fonte (m) Tempo (h) Dose Efetiva (mSv) 

Professores 10,8 2 6,13 

Crianças 10,8 1 3,07 

 

Conforme esperado, a dose efetiva estimada nos professores foi superior à dose 

efetiva nas crianças em virtude do maior tempo de permanência exposto à fonte 

radioativa. 

 Aplicando o mesmo programa de cálculo, têm-se as estimativas de dose efetiva 

nos diferentes pontos no pátio da creche, compondo uma curva de ISODOSE, conforme 

Tabela 34. 

 

Tabela 34. Estimativas das DOSES no pátio da creche. 

Local Distância fonte (m) Tempo (h) Dose Efetiva (mSv) 

ISODOSE 1 6,0 1 10,11 

ISODOSE 2 8,0 1 5,65 

ISODOSE 3 11,0 1 2,95 

 

Conforme esperado, as doses efetivas estimadas foram superiores nas posições 

de ISODOSE mais próximas à fonte radioativa.  

Independente da movimentação e permanência de uma criança num determinado 

ponto no pátio, os resultados de dose efetiva no período de 1 hora, apresenta valores 

entre 2,95 e 10,11 mSv, ou seja, superiores ao limite primário anual de dose para IP.  

5.5 Estimativas de Doses Efetiva na Creche, Usando o Programa 

Computacional VMC Male 

Aplicando o programa VMC male, têm-se as estimativas de dose efetiva nos 

professores e nas crianças que se encontravam no pátio da creche durante o intervalo do 

recreio, no período em que a fonte radioativa se encontrava exposta, conforme Tabelas 

35 e 36. 

Assim como no programa RADPRO, as doses efetivas estimadas nos professores 

foram superiores às doses efetivas nas crianças em virtude do maior tempo de 

permanência exposto à fonte radioativa. 
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Tabela 35. Resultado de estimativa de dose efetiva nos alunos e professores da creche 

Envolvidos Distância da fonte (m) Tempo (h) Dose Efetiva (mSv) 

Professores 10,8 2 8,95 

Crianças 10,8 1 4,47 

Número de histórias: 50 milhões  

 

Comparando os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva nos 

professores e nas crianças, o programa computacional apresentou resultados 

ligeiramente superiores em relação ao programa RADPRO, sendo considerados 

coerentes entre si. 

 

Tabela 36. Estimativas das DOSES no pátio da escola infantil. 

Envolvido Distância fonte (m) Tempo (h) Dose Efetiva (mSv) 

Escola ISODOSE 1 6,0 1 12,94 

Escola ISODOSE 2 8,0 1 7,99 

Escola ISODOSE 3 11,0 1 4,35 

Número de histórias: 50 milhões 

 

Assim como no programa RADPRO, as doses efetivas estimadas foram 

superiores nas posições de ISODOSE mais próximas à fonte radioativa. Os resultados, 

em todos os pontos, apresentaram doses efetivas acima do limite primário anual de dose 

para indivíduo do público.  

5.6 Estimativas de Doses Efetiva na Creche, Usando o Código Computacional 

AVSAR 

As estimativas de ISODOSE na instalação da empresa e no pátio da creche onde 

indivíduos permaneceram durante o período em que a fonte radioativa se encontrava 

exposta são mostradas na Tabela 37 e ilustradas na Figura 23. 
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Tabela 37. Estimativas das DOSES na empresa e no pátio da creche. 

Envolvido 
Distância da 

fonte (m) 

Taxa de Dose 

(mSv/h) 

Dose Efetiva (mSv) 

Empresa 

9 h 

Escola 

1 e 2h 

Empresa ISODOSE 1 1,0 370,6 3335,40 - 

Empresa ISODOSE 2 2,0 92,21 829,89 - 

Empresa ISODOSE 3 3,0 41,12 370,08 - 

Empresa ISODOSE 4 4,0 23,11 207,99 - 

Empresa ISODOSE 5 5,0 14,82 133,38 - 

Escola ISODOSE 6 6,0 10,27 92,43 
10,27 

20,54 

Escola ISODOSE 7 7,0 7,57 68,13 
7,57 

15,14 

Escola ISODOSE 8 8,0 5,79 52,11 
5,79 

11,58 

Escola ISODOSE 9 9,0 4,58 41,22 
4,58 

9,16 

Escola ISODOSE 10 10,0 3,70 33,30 
3,70 

7,40 

Escola ISODOSE 11 11,0 3,06 27,54 
3,06 

6,12 

 

Assim como esperado, a taxa de dose estimada foram superiores nas posições de 

ISODOSE mais próximas à fonte radioativa.  

Com base na curva de ISODOSE, foi possível estimar a dose efetiva nos 

indivíduos irradiados em diferentes pontos, independente da sua movimentação dentro 

da instalação ou mesmo no pátio da creche. 

Considerando 9 horas de exposição na instalação da empresa, tem-se um 

intervalo de dose efetiva entre 133,38 e 3335,40 mSv, ou seja, resultados estes, muito 

superiores aos limites primários anuais de dose para IP e IOE. 

Considerando a exposição no pátio da creche, tem-se um intervalo de dose 

efetiva entre 3,06 e 10,27 mSv para 1 hora de exposição e um intervalo de dose efetiva 



 

67 

entre 6,12 a 20,54 mSv para 2 horas de exposição. Ambos demonstram resultados 

superiores ao limite primário anual de dose para IP.  

 

 

 

 

Figura 23. Ilustração das estimativas de ISODOSE na instalação da empresa e no pátio 

da creche 

 

 

5.7 Comparação das Curvas de ISODOSE Obtidas em Diferentes Programas 

de Cálculo 

Comparando com os programas de cálculo utilizados para estimar a dose efetiva 

nos indivíduos irradiados, o programa computacional AVSAR apresentou resultados 

semelhantes em relação ao programa RADPRO, sendo considerados coerentes entre si.  

Comparando os resultados obtidos entre os programas computacionais, o 

AVSAR apresentou resultados ligeiramente inferiores em relação ao VMC. Isto porque, 

o código computacional AVSAR considera a fonte livre no ar.  
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As Figuras 24 e 25 apresentam um gráfico com a comparação das curvas de 

ISODOSE obtidas no programa RADPRO, e nos programas computacionais VMC e 

AVSAR. 

 

 

Figura 24. Gráfico comparativo com as curvas de ISODOSE da instalação da empresa 

para 9 horas. 

 

 

Figura 25. Gráfico comparativo com as curvas de ISODOSE do pátio da creche para 1 

hora. 
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No ANEXO A, foi adicionada uma TABELA COMPARATIVA DAS DOSES 

DE RADIAÇÃO POR PROGRAMAS UTILIZADOS para melhor visualização de 

todos os resultados. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi de estabelecer uma metodologia para 

dosimetria reconstrutiva, permitindo reavaliar as doses de trabalhadores e indivíduos do 

público em acidentes radiológicos em radiografia industrial utilizando os programas 

computacionais “Visual Monte Carlo” e “AVSAR” e comparar os resultados com o 

programa RADPRO.  

O resultado deste trabalho mostrou ser possível padronizar a forma de análise 

dos casos e avaliar com maior precisão e agilidade o impacto do acidente para as 

tomadas de decisões. 

Para a estimativa de dose foram utilizados cenários reais de um acidente 

ocorrido no Brasil em 1985, onde uma fonte radioativa de 
192

Ir ficou exposta por mais 

de 8 h no local de trabalho de uma empresa, expondo trabalhadores, indivíduos do 

público e pessoas das instalações circunvizinhas, inclusive crianças de uma creche. 

Considerando os cenários estabelecidos, para o cálculo de dose no programa 

VMC, o número de 150 milhões de histórias foi adequado para a prosposta de análise, 

pois conseguiu-se estimar com muita precisão e clareza as doses dos envolvidos, assim 

como a avaliação das estimativas de ISODOSES na empresa e creche escola, no mesmo 

dia da ocorrência, ou seja, em menos de 24h. 

Com os resultados obtidos nos cenários do acidente radiológico, conclui-se que: 

1) Na simulação com o VMC, quanto maior a distância da fonte radioativa em 

relação à pessoa, maior deverá ser o número de histórias utilizadas no 

programa, de forma a obter resultados estatisticamente mais confiáveis de 

dose equivalente em órgãos de pequenas dimensões, tais como, cristalino, 

gônadas e etc.  

2) O resultado da comparação entre as doses estimadas nos programas 

RADPRO e VMC, demonstram que a posição da fonte em relação ao chão 

pode influenciar no resultado final de estimativa de dose efetiva. O 

programa RADPRO considera à fonte radioativa livre no ar sem influência 

de radiações secundárias provenientes do chão, tornando os resultados 

obtidos através do programa computacional VMC mais confiável. 

3) Deve-se utilizar o programa computacional VMC, que apresenta resultados 

mais confiaveis, para o cálculo de doses que possam causar lesões no corpo 

e, principalmente, em extremidades, por exemplo, as mãos. Este calculo 
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auxíliará no tratamento médico.  

4) Os resultados de dose obtidos através no programa RADPRO demonstram 

que, em condições onde a pessoa exposta permanece a distâncias reduzidas 

em relação à fonte radioativa, ou seja menores que 50 cm, as doses efetivas 

são superestimadas. 

5) O programa computacional AVSAR fornece uma representação geográfica 

ampla e detalhada do local do acidente, diferentemente dos demais 

programas, sendo uma excelente ferramenta para realização de triagem dos 

locais e identificação de grupos críticos ou não, e servindo também de apoio 

ao programa computacional VMC. 

6) Quanto a dose recebida nas mãos do Vigia A e as manifestações cutâneas da 

radiação, o que se pode observar é que o valor de dose absorvida nos dedos, 

simulada no VMC Hand, de 33 Gy, condiz com a dose acima de 25 Gy para 

manifestação de necrose, evidenciada 49 dias após a exposição à radiação. 

7) Os programas computacionais utilizados nas simulações se complementam 

sendo excelentes ferramentas para reavaliar, através da dosimetria 

reconstrutiva, as doses de trabalhadores e indivíduos do público em 

acidentes radiológicos. 

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, podemos apresentar 

as seguintes recomendações: 

1) Para a realização de uma dosimetria reconstrutiva em casos de acidentes 

radiologicos, seguir a metodologia utilizada neste trabalho, isto é, utilizar 

simultaneamente os programas computacionais RADPROD, AVSAR e 

VMC para estimativar as doses. 

2) Melhorar, no programa computacional VMC Hand, a imagem do simulador 

de mão, de modo a que se possa visualizar melhor a localização da fonte 

radioativa com relação aos dedos. Uma idéia é utilizar um programa em três 

dimensões para preencher o simulador. 

3) Incluir, também no programa computacional VMC Hand, a “palma da mão” 

para análise e cálculo de dose. 
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ANEXO A - TABELA COMPARATIVA DAS DOSES DE RADIAÇÃO POR PROGRAMAS UTILIZADOS 

 

Cenários Envolvido 
Distância da 

fonte (m) 

Tempo 

(h) 
Unidade 

Dose por Programa 

RADPRO VMC AVSAR 
Resultado 

Época 

Cenário 1 

Exposição no 

interior do 

veículo 

Operador B 1,2 0,1 

m
il

i 
S

iv
er

t 
[m

S
v
] 

18,89 19,94 - 19,68 

Operador C 1,3 0,1 16,10 16,02 - 19,68 

Cenário 2 

Exposição dos 

envolvidos dentro 

da instalação 

Operador B 1,0 0,0083 3,08 1,21 - 7,38 

Operador C 4,0 1,17 26,82 30,76 - 31,00 

Vigia A 

Cabeça= 0,3 

Tórax= 0,2 

Gônadas = 

0,4 

0,023 - 91,05 - 259,60 

Vigia B 4,0 2,67 61,19 70,32 - 71,00 

Coordenador 2,0 0,0056 0,52 0,45 - 0,80 

Cenário 2 

ISODOSE na 

Empresa 

Empresa 

ISODOSE 1 
5,0 9 131,51 160,00 133,38 3,20* 

Empresa 

ISODOSE 2 
7,0 9 66,59 81,90 68,13 - 

Empresa 

ISODOSE 3 
9,0 9 39,98 55,07 41,22 - 

Empresa 

ISODOSE 4 
11,0 9 26,56 43,01 27,54 - 
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Cenários Envolvido 
Distância da 

fonte (m) 

Tempo 

(h) 
Unidade 

Dose por Programa 

RADPRO VMC AVSAR 
Resultado 

Época 

Cenário 3 

Exposição das 

mãos do Vigia A 

Polegar 0,001 0,0094 

G
ra

y
 [

G
y
] 

- 33,60 - 

408,18 

Indicador 0,001 0,0094 - 33,90 - 

Dedo 

Médio 
0,01 0,0094 - 1,71 - 

Dedo 

Anelar 
0,02 0,0094 - 1,53 - 

Palma da Mão 0,05 0,014 - 0,84 - 2,37 

Cenário 4 

Exposição dos 

professores e 

crianças na 

creche 

Crianças 10,8 1 

m
il

i 
S

iv
er

t 
[m

S
v
] 

3,07 4,47 3,06 0,15
§
 

Professores 10,8 2 6,13 8,95 6,12 0,31
§
 

Cenário 4 

ISODOSE no 

pátio da escola 

Escola ISODOSE 

1 
6,0 1 10,11 12,94 10,27 12,60 

Escola ISODOSE 

2 
8,0 1 5,65 7,99 5,79 5,50 

Escola ISODOSE 

3 
11,0 1 2,95 4,35 3,06 - 

Observação:  

1-*cálculo de dose estimado considerando 8 horas de exposição e blindagem de 4,3 cm de tijolo furado. 

2- 
§
cálculo de dose estimado considerando uma blindagem de 4,3 cm de tijolo furado. 
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ABSTRACT 

According to the International Atomic Energy Agency (IAEA), a relatively significant 

number of radiological accidents haveoccurred in recent years mainly because of the 

practices referred to as potentially high-risk activities, such as radiotherapy,large 

irradiators and industrial radiography, especially in gammagraphy assays. In some 

instances, severe injuries haveoccurred in exposed persons due to high radiation doses. 

In industrial radiography, 80 cases involving a total of 120 radiationworkers, 110 

members of the public including 12 deaths have been recorded up to 2014. Radiological 

accidents in industrialpractices in Brazil have mainly resulted in development of 

cutaneous radiation syndrome (CRS) in hands and fingers. Brazilian data include 5 

serious cases related to industrial gammagraphy, affecting 7 radiation workers and 19 

members of the public;however, none of them were fatal. Some methods of 

reconstructive dosimetry have been used to estimate the radiation dose toassist in 

prescribing medical treatment. The type and development of cutaneous manifestations 

in the exposed areas of aperson is the first achievable gross dose estimation. This review 

article presents the state-of-the-art reconstructive dosimetrymethods enabling estimation 

of local radiation doses and provides guidelines for medical handling of the exposed 

individuals.The review also presents the Chilean and Brazilian radiological accident 

cases to highlight the importance of reconstructivedosimetry. 


