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Resumo: Discute-se, neste trabalho, o estatuto metrológico das grandezas de proteção 

não mensuráveis e a necessidade de manter o sistema com grandezas deste tipo. A 

discussão se dá a partir de relatórios das instituições responsáveis pelas grandezas e de 

publicações científicas. Conclui-se que há alternativas para a construção de um 

sistema de grandezas exclusivamente mensuráveis, mas que o atual sistema, embora 

complexo, encontra-se bem assimilado. E ainda, que a proposta por vir de alteração do 

sistema, embora o simplifique e melhore, não pretende superar a existência de 

grandezas não mensuráveis, nem a duplicidade de tipos de grandeza.  
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grandezas operacionais. 

Abstract: We discuss in this paper the metrological status of unmeasurable protection 

quantities and the need to maintain these kind of quantities in the system. The 

discussion is based on reports from the institutions responsible for the quantities and 

on scientific publications. In conclusion, we can say that there are alternatives for 

changing the system in a way that it keep just measurable quantities, nevertheless the 

present system is well assimilated. Even though a proposal yet to be presented for 

changing the system, although might simplify and improve it, is not intended to 

overcome the existence of unmeasurable quantities or the two kinds of quantities. 
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1. INTRODUÇÃO 

O atual sistema nacional e internacional de 

proteção radiológica é composto por dois grupos 

de grandezas com finalidades e metodologias de 

cálculo diferentes, cujo objetivo é estabelecer 

valores de “doses” que levam em conta o risco 

associado às radiações. O primeiro grupo é o das 

grandezas de proteção (ou primárias), cujo 

cálculo fornece os valores dos limites 

permissíveis de dose para pessoas 

ocupacionalmente expostas e para pessoas do 

público, mas que não foram concebidas para 

serem medidas. São também chamadas de 

grandezas limitantes. O segundo grupo é o das 

grandezas operacionais que são definidas para 

medições e que, através da calibração dos 

equipamentos empregados para realizar as 

medidas, fornecem valores aproximados, de 
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forma conservativa, aos valores das grandezas do 

primeiro grupo. (ICRP, 2007; ICRU, 2011; IAEA, 

2014). 

O objetivo deste trabalho é investigar o 

estatuto metrológico das grandezas de proteção 

(limitantes), com enfoque particular na não 

mensurabilidade destas grandezas. O que 

representa e quais as consequências da definição 

de grandezas não mensuráveis? São necessárias 

grandezas com esta característica em Proteção 

Radiológica? Deve o atual sistema ser 

reformulado? O trabalho também busca levantar 

a discussão em torno destas questões no âmbito 

do congresso de metrologia e estimular a reflexão 

sobre estes temas. 

A investigação baseou-se em documentos 

emitidos pelas instituições internacionais 

responsáveis pelas grandezas e unidades em 

radiações ionizantes (ICRU, ICRP e IAEA), bem 

como em artigos científicos e outras publicações 

de expressão internacional.  

Conclui-se que o sistema se encontra bem 

disseminado e assimilado pelos diversos atores 

envolvidos em proteção radiológica. Embora seja 

possível a transição para um sistema em que não 

haja dois tipos de grandezas, nem grandezas não 

mensuráveis, esta não é a prioridade na 

reformulação que a ICRU e ICRP estão 

preparando. (Endo, 2016) 

2. MÉTODOS 

O trabalho investiga as questões mencionadas na 

introdução a partir de documentos técnicos e 

científicos da área das radiações ionizantes, em 

especial sobre proteção radiológica. Deste modo, 

a pesquisa foi realizada através de revisão da 

literatura científica relacionada àquelas questões, 

tanto em documentos oficiais, quanto em artigos 

e debates publicados em periódicos da área. 

São discutidas críticas e defesas à existência 

de grandezas não mensuráveis e à duplicidade de 

tipos de grandeza em proteção radiológica, sendo 

os argumentos examinados à luz das exigências 

práticas que envolvem o emprego das grandezas. 

Em algumas situações, procurou-se reportar a 

perspectiva de profissionais envolvidos na prática 

da proteção radiológica. 

3. DISCUSSÃO  

3.1. O sistema de grandezas em  

Proteção Radiológica 

Para fins de estabelecer as bases para a discussão, 

será realizada a seguir uma breve revisão das 

grandezas atualmente recomendadas pela ICRU, 

ICRP e IAEA. Conforme relatado na introdução, 

o sistema comporta dois tipos de grandezas: as de 

proteção, definidas para serem calculadas e não 

empregadas em medições, e as grandezas 

operacionais, definidas para medições.  

No primeiro grupo de grandezas (de proteção), 

estão a dose equivalente em um tecido ou órgão 

(HT) e a dose efetiva (E), baseado nas quais os 

limites de “dose” que cada órgão e que o corpo 

inteiro, respectivamente, podem receber com 

baixo risco para a saúde. Tais limites são 

referentes a determinado período de tempo e 

levam em conta os possíveis efeitos estocásticos 

causados pelas radiações.   

No outro grupo, estão as grandezas 

operacionais: o equivalente de dose ambiente, 

H*(d), o equivalente de dose individual, Hp(d) e 

o equivalente de dose direcional, H’(d,Ω), que 

são definidos para serem empregados em 

medições em locais de trabalho e arredores de 

instalações radiativas e em partes específicas dos 

corpos dos indivíduos expostos à radiação. As 

grandezas operacionais são definidas e 

determinadas de forma que seus valores sejam 

correspondam aproximadamente, de forma 

conservativa, aos valores das grandezas de 

proteção. O termo “equivalente”, que comparece 

nos dois tipos de grandeza, é usado para indicar a 

equivalência de dano provocado por diferentes 

tipos de radiação. Entretanto, a repetição desse 

termo é responsável por algumas confusões. 



 

3 

3º Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes 

Rio de Janeiro/ RJ, novembro 2016 

Em ambos os grupos de grandezas, os dados 

experimentais e os cálculos computacionais 

(simulações pelo método de Monte Carlo) 

fornecem os fatores que são empregados em suas 

metodologias de cálculo e calibração.   

3.2 “É a dose efetiva uma grandeza física?” 

Segundo o Vocabulário Internacional de 

Metrologia (VIM), uma grandeza é uma 

“propriedade dum fenômeno, dum corpo ou 

duma substância, que pode ser expressa 

quantitativamente sob a forma dum número e 

duma referência”. (JCGM, 2012) As grandezas E 

e HT são doses absorvidas ponderadas pelo 

detrimento associado às características de 

radiossensibilidade dos tecidos e órgãos aos tipos 

de radiações incidentes. De acordo com a ICRP, 

estas grandezas “permitem a quantificação da 

extensão da exposição do corpo humano à 

radiação ionizante de feixes externos no corpo 

inteiro e em partes do corpo e da incorporação de 

radionuclídeos.” (ICRP, 2007) Embora elas 

tenham sido concebidas para a quantificação de 

doses que indiquem o possível detrimento 

produzido pela radiação, elas não são apropriadas 

para a prática da medição, que constitui a 

obtenção experimental do valor de uma grandeza. 

(JCGM, 2012) 

As grandezas operacionais são determinadas a 

partir do kerma no ar, nos laboratórios de 

calibração, com a aplicação de coeficientes de 

conversão determinados por simulações 

computacionais, uma vez que não podem ser 

diretamente realizadas a partir de suas definições. 

Os instrumentos usados em campo devem ser 

calibrados para que possam medir as grandezas 

operacionais de forma adequada. Já as grandezas 

limitantes são calculadas a partir de doses 

absorvidas determinadas por cálculos 

computacionais, funcionando, basicamente, como 

metodologias de cálculo.  

Em 2004, G. Dietze e H.-G. Menzel 

realizaram uma análise das grandezas de proteção 

e suas limitações. (Dietze e Menzel, 2004) 

Relacionaram uma série de questões que têm sido 

levantadas sobre os conceitos das grandezas 

definidas para proteção radiológica. Dentre elas, 

a questão: “É a dose efetiva uma grandeza física?” 

Poderíamos acrescentar outras questões do ponto 

de vista da metrologia: E e HT buscam quantificar  

propriedades de fenômenos ou corpos?; E e HT 

podem ser consideradas grandezas sem serem 

determinadas experimentalmente? Para a 

Metrologia, “grandeza não mensurável” soa 

como uma contradição nos seus próprios termos. 

Mas as questões acima não são tão simples de 

serem respondidas. 

Além disso, embora os aspectos conceituais 

metrológicos sejam relevantes, eles não são 

suficientes para sabermos se grandezas não 

mensuráveis são necessárias em proteção 

radiológica.  Caso chegássemos à conclusão que 

E e HT não são grandezas, bastaria deixar de 

chamá-las de grandezas... O problema mais 

significativo reside em saber se é necessário 

calcular os limites de dose empregando 

grandezas diferentes daquelas que usamos para 

medi-las. Além disso, seria preciso saber quais as 

implicações da existência de grandezas não 

mensuráveis, questões que são discutidas na 

seção seguinte. 

No artigo acima mencionado, Dietze e Menzel 

reconhecem a existência de problemas, mas 

concluem que a abordagem da ICRP é adequada 

para muitas das situações práticas relevantes. 

Porém, acrescentam que “é importante 

reconhecer e respeitar os limites de suas 

aplicabilidades”. (Dietze e Menzel, 2004)  

3.3 A controvérsia da duplicidade 

O professor aposentado da Universidade da 

Califórnia Ralph H. Thomas argumenta que a 

área da proteção radiológica é um ramo do 

campo da toxicologia e que em todos os outros 

ramos deste campo os limites permissíveis de 

dose são fornecidos na própria grandeza em que a 

dose é medida. Isso pode ser obtido 

simplesmente discriminando a grandeza física a 
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ser medida e o coeficiente de risco (estimado 

através de julgamentos de experts). (Thomas, 

2004) Para ele, o sistema tem de ser reformado 

para que possamos expressar os limites de dose 

de radiação nas mesmas grandezas em que as 

medimos. Seria essa mudança possível e benéfica? 

Ao debater com B. Lindell, do Instituto Sueco 

de Proteção Radiológica, em uma seção “Tópicos 

em debate” do periódico Radiological Protection 

Dosimetry, Thomas apresenta argumentos em 

favor de grandezas mensuráveis e Lindell repele-

os, relembrando os problemas surgidos no 

passado que levaram ao estabelecimento da 

duplicidade de tipos de grandeza: “Para 

entendermos o significado e o uso pretendido dos 

limites primários recomendados pela ICRP, nós 

temos que olhar para trás para o desenvolvimento 

histórico destes limites.” (Thomas, Lindell e 

McDonald, 2001) 

Para Lindell, quando os efeitos estocásticos 

passaram a ser levados em conta no cálculo dos 

limites, a criação de grandezas não mensuráveis 

teria sido necessária, pois “probabilidades não 

são mensuráveis”. Além disso, quando se 

considera a exposição de indivíduos devida 

também a fontes internas de radiação, os limites 

não podem ser expressos apenas em referência a 

feixes externos de radiação. Assim, a ICRP 

definiu a principal grandeza limitante, a dose 

efetiva, que é prospectiva e “está a um passo das 

grandezas de proteção operacionais”. A 

duplicidade de tipos de grandeza, segundo 

Lindell, não trouxe dificuldade alguma para a 

aplicação do sistema. (Thomas, Lindell e 

McDonald, 2001)  

O argumento de que probabilidades não são 

mensuráveis não é um forte argumento, pois as 

grandezas operacionais são determinadas a partir 

de fatores que representam probabilidades de 

danos à saúde do indivíduo exposto e de sua 

prole. Por outro lado, a referência à história do 

desenvolvimento das grandezas é significativa. O 

percurso deste desenvolvimento levou à criação 

de um sistema complexo e refinado, que 

dificilmente poderia ser substituído sem perda de 

qualidade. 

Ao sumarizar o debate entre Thomas e Lindell, 

o moderador J. C. McDonald pondera que o 

aumento no entendimento dos problemas 

relacionados à proteção fez com que o sistema 

crescesse em sofisticação e que não há como 

voltar ao tempo em que tudo era mais simples. 

Comenta ainda que é exigido muito rigor nas 

definições das grandezas de proteção: “Elas 

precisam satisfazer muitas condições, talvez 

condições demais. Quando elas são examinadas 

do ponto de vista de um metrologista, elas podem 

ser consideradas deficientes em muitos aspectos. 

Quando elas são vistas por um radiobiólogo, elas 

podem parecer ingênuas ou demasiado simplistas. 

Um técnico em radioproteção de uma planta de 

produção de energia nuclear pode ter dificuldade 

de entender todas as suas implicações, muitas 

vezes sutis.” (Thomas, Lindell e McDonald, 2001) 

De fato, a comunidade que interage com as 

grandezas é bastante diversificada; físicos, 

engenheiros, técnicos, tecnólogos, químicos, 

biólogos, médicos, enfermeiros, dentre outros 

profissionais que trabalham nas áreas de 

medicina, da indústria, da pesquisa e de serviços. 

(Tauhata et al, 2013)  Seria, de qualquer maneira, 

impossível criar um sistema adequado a todos os 

interessados. Porém, a duplicidade do sistema é 

um inconveniente que afeta todos os usuários, 

embora nem todos, provavelmente, a considerem 

tão inconveniente a ponto de justificar alterações 

no sistema.  

Em algumas situações, parecer ser possível 

expressar os limites de dose em valores das 

próprias grandezas usadas para medições. Apesar 

de definidas de forma genérica, apenas seis 

grandezas operacionais são comumente 

empregadas na prática: o H*(10) e o Hp(10) que 

são comparados com os valores limitantes de 

dose efetiva e o H’(0.07) e o Hp(0.07) que são 

comparados aos limites de dose equivalente na 
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pele. Em algumas situações menos frequentes, 

emprega-se também o H’(3) e Hp(3) para 

avaliação da dose nas lentes dos olhos. De acordo 

com Dietze, as grandezas operacionais “são 

frequentemente usadas no lugar daquelas 

grandezas [limitantes] em regulações práticas”. 

(Dietze, 2001) Tal uso é um indicativo de que 

não necessitamos de grandezas exclusivamente 

limitantes, uma vez que conseguimos expressar 

os limites em termos das próprias grandezas que 

medimos.  

Entretanto, o conceito de dose efetiva permite 

a adição de Hp(10) com as doses recebidas 

internamente. Caso os limites de dose sejam 

expressos em grandezas operacionais para 

campos externos, as doses recebidas por ingestão 

ou inalação de radionuclídeos têm de ser 

consideradas separadamente. De qualquer forma, 

o uso de grandezas operacionais para estabelecer 

limites de dose é um indicativo de que há 

alternativas para resolver a controvérsia da 

duplicidade de tipos de grandezas. Resta saber se 

alterações neste sentido seriam vantajosas do 

ponto de vista científico e prático, bem como se a 

comunidade envolvida em proteção radiológica 

está interessada neste tipo de mudança.  

3.4 Nova abordagem: alterações à vista 

Apesar do reconhecimento dos problemas e 

das inconveniências, o atual sistema de grandezas 

em proteção radiológica, em geral, é tratado 

como algo a ser preservado. Esforços devem ser 

feitos para clarificar os conceitos envolvidos e 

entender suas limitações; onde necessário, 

corrigir as imprecisões. Esta foi, inclusive, a 

tendência das recomendações da ICRP de 2007, 

onde houve mais continuidade do que mudança 

em relação às recomendações de 1991. (Clarke e 

Vallentin, 2009) Um raro consenso no meio da 

proteção radiológica é o de que qualquer 

alteração que venha a ser adotada no sistema de 

grandezas seja fruto de ampla discussão e seja 

consistente ao ponto de não suscitar novos 

projetos de alteração a curto prazo. 

Crítico das recomendações da ICRP, Thomas 

aponta “sete pecados capitais” no sistema de 

proteção radiológica: “falta de orientação 

fundamental, ambiguidade, não mensurabilidade, 

dualidade, instabilidade, inconsistência e falta de 

rigor”. (Thomas, 1998) A instabilidade refere-se 

às constantes alterações no sistema e criação de 

novas grandezas, mas os demais “pecados”, 

paradoxalmente, sugerem a necessidade de novas 

alterações. 

Thomas repete em vários artigos a seguinte 

frase: “Parece que para todo problema em física 

médica existe uma solução que requer a invenção 

de uma nova grandeza.” (Thomas, 2005) Ele a 

atribuiu a autor anônimo, mas poderia ser ouvida 

em qualquer laboratório ou sala de aula de física 

médica no Brasil. A bem da verdade, as 

grandezas de proteção radiológica foram 

definidas e recomendadas há 25 anos, tendo 

permanecido praticamente inalteradas durante 

esse período. Entretanto, as dificuldades na 

implantação das grandezas operacionais, fizeram 

com que, em muitos países, sua adoção tenha 

sido recente e permaneça incompleta, como é o 

caso do Brasil. 

De qualquer forma, a instabilidade do sistema 

deve vir à tona mais uma vez em breve, sem que 

a não mensurabilidade e a duplicidade sejam 

superadas. Em 2010, a ICRU criou um comitê 

para discutir os aspectos problemáticos do atual 

sistema de grandezas operacionais para feixes 

externos e no Simpósio Internacional sobre o 

Sistema de Proteção Radiológica da ICRP de 

2015 foi apresentado um conjunto alternativo de 

grandezas. Esta reformulação busca, ao mesmo 

tempo, superar os problemas existentes e 

simplificar o sistema de grandezas. (Endo, 2016) 

Ao invés de definições genéricas em função 

da profundidade de interesse (d), serão propostas 

grandezas operacionais específicas para cada 

propósito de monitoramento. Com os mesmos 

propósitos das seis grandezas mencionadas na 

seção 3.3, será proposto o emprego das novas 
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grandezas equivalente de dose ambiente (H*) e 

equivalente de dose individual (Hp) para feixes 

penetrantes e quatro grandezas especificadas 

como doses absorvidas para feixes pouco 

penetrantes, conforme Tabela 1.  

Relacionadas aos temas em discussão neste 

trabalho, destacamos as seguintes alterações. As 

grandezas H* e Hp serão determinadas por fatores 

baseados na dose efetiva máxima (Emax) para um 

tipo de partícula e uma dada energia e na fluência 

de partículas para estas mesmas energia e dose. 

Desta forma, seus valores serão sempre 

conservativos e determinados a partir da medição 

da grandeza fundamental fluência de partículas. 

As grandezas para radiações pouco penetrantes 

não serão mais obtidas com o emprego de fatores 

de ponderação da radiação wR, que são definidos 

para efeitos estocásticos, mas por doses 

absorvidas que levam em conta as reações dos 

tecidos à radiação. Esta alteração permite a 

descontinuidade do uso das doses equivalentes 

(HT), simplificando assim a nomenclatura. O 

termo equivalente passará a ser usado 

exclusivamente para as grandezas operacionais 

equivalentes de dose e não mais para as 

grandezas limitantes, o que ajuda a evitar 

confusões de nomenclatura. 

Por um lado, esta proposta de alteração segue 

no caminho apontado por Dietze, ao definir um 

conjunto de grandezas operacionais específicas. 

Por outro lado, mantém as grandezas limitantes 

não mensuráveis como a base do sistema. O 

recorrente emprego da dose efetiva (E) para 

avaliação do risco em técnicas de 

radiodiagnóstico (Harrison, J. D. et al, 2015), 

para além do propósito para o qual ela foi criada, 

indica que esta grandeza não mensurável tem sua 

importância e sua utilidade reconhecida pelos 

profissionais das radiações ionizantes. Resta 

discutir, a partir de uma perspectiva mais ampla, 

se a definição de grandezas não mensuráveis é 

positiva apesar sua idiossincrasia metrológica.  

3.5 Conclusões 

As grandezas limitantes possuem a exótica 

característica de não serem mensuráveis, o que 

indica que elas não correspondem ao conceito de 

grandeza segundo a metrologia. Tais grandezas 

foram projetadas para quantificar os efeitos 

estocásticos e as contribuições de diferentes 

irradiações. Apesar dos problemas, o sistema de 

grandezas encontra-se bem disseminado e 

assimilado.  

Uma vez que há indicações de que as 

grandezas operacionais também são empregadas 

em regulações práticas para estabelecer limites, 

observa-se que há a possibilidade de que o 

sistema possa ser reformado para estabelecer 

limites de dose em grandezas mensuráveis.  

A reformulação do sistema apresentado no 

Simpósio da ICRP de 2015 visa superar alguns 

problemas das atuais grandezas. Entretanto, a 

duplicidade de tipos e a existência de grandezas 

limitantes não mensuráveis devem permanecer no 

sistema após a reformulação. 
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Tabela 1. Esquema das grandezas operacionais propostas para monitoramento de feixes externos. 

(Adaptado de Endo, 2015) 

Controle de: 
Grandezas operacionais para: 

Monitoramento de área Monitoramento individual 

Dose efetiva Equivalente de dose ambiente, H* Equivalente de dose individual, Hp 

Dose absorvida nas lentes 

dos olhos 

Dose absorvida direcional, 

D’lens(Ω) 

Dose absorvida individual,  

Dp,lens 

Dose absorvida em locais 

da pele 

Dose absorvida direcional,  

D’local skin(Ω) 

Dose absorvida individual,  

Dp,local skin 
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