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RESUMO 

 

A monitoração de vítimas com ferimentos com material radioativo incorporado pode ser realizada com detectores 

portáteis em avalições inicias, com medições sem blindagem, colimação e, muitas vezes, com o desconhecimento do 

radionuclídeo, e também, no acompanhamento médico posterior com detectores de corpo inteiro e de HPGe, nas 

medições da atividade do corpo ou da urina em medições periódicas. A dosimetria nessas situações é feita utilizando 

modelos apropriados, que superam os de dosimetria interna ortodoxos, o modelo biocinético descrito no NCRP 2006 

como, por exemplo, os modelos AIDE, e o desenvolvido por Deepesh para o 241Am. Utilizando material tecido-

equivalente foram realizadas medições com detectores portáteis para obtenção dos valores do coeficiente de atenuação 

total para as radiações do 241Am e comparados com os tabelados pelo NIST. Foram também realizadas medições com os 

detectores fixos para certificação do procedimento de medição. Os desvios percentuais obtidos em relação aos teóricos 

foram: PRD (55%) e IdentiFINDER2 (72%).As medições de monitoração nos primeiros socorros podem apresentar 

grandes incertezas e diferenças de exatidão, mas constituem dados importantes para orientar o tratamento médico das 

vítimas de acidentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A monitoração de vítimas com ferimentos com material radioativo incorporado é realizada com 

detectores portáteis em avaliações iniciais, com medições sem blindagem, colimação e, muitas 

vezes, com o desconhecimento do radionuclídeo. No acompanhamento médico posterior com 

detectores de corpo inteiro e de HPGe, nas medições periódicas da atividade do corpo ou da urina. 

A dosimetria nessas situações é realizada através da avaliação do comportamento do material 

radioativo incorporado no corpo e vai depender de suas propriedades físicas e químicas. Um 

modelo biocinético para radionuclídeos via ferimentos contaminados foi descrito na publicação 156 

do National Council on Radiation Protection and Measurements - NCRP [1] e é composto de sete 

compartimentos. Para o 241Am, que foi o radionuclídeo utilizado neste trabalho, outras formas de 

compostos injetados foram consideradas no trabalho de POUDEL [2], não descritas no modelo da 

NCRP. As atividades em cada compartimento, as doses comprometidas da incorporação e as doses 

estimadas com dados de bioanálise, são realizadas por um software, o Activity and Internal Dose 

Estimates (AIDE) [3]. 

A monitoração no tratamento e acompanhamento de pessoas com ferimentos com material 

radioativo incorporado é de grande importância e necessita de atenção nos procedimentos 

(avaliação inicial, procedimentos cirúrgicos, técnicas de decorporação), além da utilização de 

detectores que resultem em dados precisos. Isso para que sejam evitados casos como o ocorrido em 

1964, com um operador de processamento de plutônio de 26 anos, que sofreu uma perfuração na 

mão, passou por uma excisão e a atividade que ainda permaneceu foi estimada em 1600 Bq. Na 

última medição em 2003, aos 65 anos, a atividade foi estimada em 3220 ± 600 Bq [4]. Esse valor 

foi bem maior que a atividade medida em 1964 e foi explicado pelo fato dos detectores usados na 

época eram pouco precisos e pelo desconhecimento de detalhes do procedimento adotado. 

Esse trabalho tem como objetivo destacar a importância da utilização de detectores apropriados e 

dos seus desempenhos na avaliação de ferimentos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Foram realizadas medições com material tecido-equivalente para simular a incorporação de material 

radioativo nos ferimentos e avaliar o desempenho de detectores portáteis e fixos e se obter uma es-

timativa da dose efetiva. Foram obtidos valores dos coeficientes de atenuação total (µ) e compara-

dos com os valores de referência tabelados pelo NIST [5]. 

Foram utilizadas 10 placas de polimetilmetacrilato (acrílico) de 0,2 cm cada e os detectores: Detec-

tor de Radiação Pessoal (PRD); IdentiFINDER2 NHG; Telureto de Cádmio e Germânio Hiper Puro. 

A escolha do 241Am foi pelo inventário dos radionuclídeos mais manuseados no Laboratório Nacio-

nal de Metrologia das Radiações Ionizantes – LNMRI/IRD e pelo valor do coeficiente de dose. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na figura 1 estão ilustradas as curvas de atenuação obtidas das medições e o valor teórico do NIST 

e no Quadro 1 as diferenças percentuais dos valores medidos e o teórico.  

Figura 1: Coeficientes de atenuação total µ experimentais e o teórico do NIST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Diferença percentual dos coeficientes experimentais para o teórico do NIST. 

Valor 

Experimental

Valor 

Teórico 

(NIST)

Diferença 

(%)

PRD sem blindagem 0,102 55

IdentiFINDER2 sem blindagem 0,063 72

TeCd sem blindagem 0,163 29

HPGe com blindagem 0,244 7

Arranjo 

Experimental
Detector 

Coeficiente de Atenuação Total µ 

(cm-¹)

0,228

 
                               *As incertezas foram inferiores a 1,5% no intervalo de confiança de 95%. 
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A medição com o HPGe obteve o valor mais próximo do valor teórico do NIST, devido à sua maior 

precisão e exatidão e por estar blindado. Por outro lado, o IdentiFINDER2 sem blindagem teve um 

coeficiente de atenuação com uma diferença de 72% do valor do NIST.  

Com os dados obtidos nas medições  do 241Am no laboratório, a taxa de dose foi 61,60 µSv/h. Ape-

sar de serem consideradas baixas (50 a 100 µSv/h), em caso de ferimentos devem ser tomadas pro-

vidências imediatas, pois no transcorrer do tempo, a taxa de dose efetiva será de 500 mSv/a, de 

acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As medições nos primeiros socorros podem apresentar grandes incertezas e diferenças de exatidão, 

mas constituem dados importantes para orientar o tratamento médico das vítimas.  
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