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RESUMO 

Após as ocorrências relacionadas com a segurança nos últimos anos, há uma crescente necessidade de segurança nos 

aeroportos, portos e presídios. No combate contra o terrorismo, contrabando e entrada ilícita de material, os raios X são 

utilizados para a inspeção não invasiva de pessoas. Tradicionalmente, a vigilância tem sido feita exclusivamente em 

pessoas por técnicas de detecção de metais ou por revista íntima. Mas no mundo globalizado de hoje, e dada à 

preocupação com a segurança internacional, os governos estão considerando a introdução de uma nova família de 

tecnologias em aeroportos e presídios, em que revelam o que um indivíduo pode carregar sob suas roupas quando viaja ou 

entra para visitação em presídios. São os equipamentos de inspeção corporal, também chamados de escâneres corporais 

ou “bodyscaner”, que podem detectar objetos metálicos e não metálicos escondidos no corpo de uma pessoa, tais como, 

armas, drogas, pedras preciosas, celulares etc. Este trabalho mostra os tipos de equipamentos de inspeção corporal, as 

doses de radiação envolvidas e os aspectos de proteção radiológica que são fundamentais para manter a segurança de 

todos os usuários. 

 

Palavras-chave: Inspeção corporal, doses em escâner corporal, proteção radiológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescente aumento da violência foi necessário desenvolver um equipamento de inspeção 

corporal capaz de detectar todos os tipos de objetos que possam estar escondidos sob as roupas ou 

nas cavidades dos indivíduos inspecionados. tais como, drogas, explosivos, armas ou qualquer 

objeto nao autorizado, trazendo assim mais segurança para os diversos órgãos públicos, empresas, 

passageiros aéreos, etc. O equipamento de inspeção corporal foi desenvolvido dentro dos 

parâmetros internacionais de proteção radiológica e estudos recentes demonstraram que emitem 

doses muito baixas de radiação [1,2,3]. 

Os equipamentos de inspeção corporal são divididos em dois tipos: o sistema de retroespalhamento 

e o de transmissão. Os níveis de doses durante a inspeção dependem basicamente do tipo de 

equipamento, tipo de inspeção, abertura do feixe, energia do equipamento, tempo de exposição, etc. 

e diferem de um modelo para outro [4].   

Este trabalho tem como objetivo apresentar as doses de radiação envolvidas nos dois tipos de 

equipamentos de inspeção corporal por raios X e os aspectos da proteção radiológica. 

   

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para elaboração desse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico, buscando enfatizar 

estudos realizados no Brasil a fim de entender como está o cenário nacional a respeito da 

implantação e utilização da inspeção corporal, porém, sem deixar de citar estudos internacionais a 

respeito desse assunto. Buscaram-se na legislação brasileira e internacional normas que regulam a 

proteção radiológica e a utilização da inspeção corporal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No Brasil, de acordo com a CNEN, estão autorizadas 31 instalações que utilizam equipamentos de 

inspeção corporal, principalmente em presídios [5]. 
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Os equipamentos que utilizam o sistema de retroespalhamento demonstraram ser muito eficazes 

para mostrar objetos escondidos sob as roupas dos indivíduos inspecionados, pois a radiação não 

ultrapassa a pele. Já os equipamentos que empregam o sistema de transmissão identificam, além de 

objetos escondidos sob as roupas, aqueles nas cavidades do corpo humano, pois a radiação ionizante 

penetra no indivíduo inspecionado.   

Dependendo do equipamento utilizado, a dose recebida pelos indivíduos nos sistemas de 

retroespalhamento varia de 10-5 a 10-3 mSv por inspeção (0,01 a 1,0 microSv por inspeção) [1, 2, 

3,6].  Nos sistemas de transmissão a dose recebida é maior do que a de retroespalhamento, sendo 

que, por cada inspeção o indivíduo recebe uma dose variando de 0,00022 a 0,006 mSv por inspeção 

(0,22 a 6 microSv por inspeção) [7,8]. 

Muitos autores relacionam a dose recebida com a limitação de dose anual para estimar o número de 

inspeções por ano [1, 2, 3, 6]. Levando em consideração a resolução NN 3.01 da CNEN que postula 

o limite de dose anual para o indivíduo do público como 1 mSv [9], no sistema de 

retroespalhamento o indivíduo estaria limitado a 1000 até 10000 inspeções por ano para não atingir 

o limite de dose anual. Já no sistema de transmissão o indivíduo estaria limitado a 166 até 4545 

inspeções por ano, dependendo do equipamento. 

Mas, de acordo com as novas recomendações da publicação 125 da ICRP (2014) [10] 

“Nominalmente, a ICRP descreve restrições de dose em termos de exposição anual da fonte. No 

entanto, por causa da natureza única do escaneamento de segurança, as especificações de um 

“escaneamento por evento" são apropriados como pontos de partida, particularmente porque estão 

estabelecidos em referência a uma circunstância claramente identificável. As restrições à 

exposição pública normalmente devem ser estabelecidas em frações muito pequenas do limite de 

dose para os membros do público”. Isto significa que recomenda-se usar um percentual do limite de 

dose anual para estimar o número de inspeções por ano. A CNEN postula nos Oficios de 

Autorização de Operação [11] um valor de restrição de dose de 0,5 mSv/ano, que é a metade do 

valor da dose efetiva anual para indivíduo do público. Então, aplicando essa restrição de dose para o 

sistema de retroespalhamento, o indivíduo estará limitado a 500 até 5000 inspeções por ano, e para 

o sistema de transmissão a 88 até 2272 inspeções por ano, dependendo do equipamento. 

Foi constatado que não existe uma norma específica para o uso de equipamentos de inspeção 

corporal por raios X. Mas a CNEN disponibiliza no site [12] os “Requisitos necessários à 
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Segurança e Proteção Radiológica no uso de Equipamento de Inspeção Corporal”, apresentando 

os aspectos para a importação, comercialização e utilização de equipamentos de Inspeção 

Corporal por raios X. Esses equipamentos tem seu uso restrito ao controle de acesso a unidades 

prisionais e às inspeções de segurança por autoridades de segurança pública em aeroportos.  Esse 

documento não aborda os aspectos específicos de proteção radiológica normalmente solicitados nas 

demais normas específica, tais como: controles administrativos; treinamento; monitoração 

individual; controle de equipamentos e fontes; controle de áreas; condução das operações, etc. Além 

disso, não especifica que o sistema de segurança de um escâner dependerá do seu modelo 

específico, seja de retroespalhamento ou de transmissão e que os principais fatores de segurança 

são: controle de senha, luzes de advertência, botão de emergência (que cessa a exposição), travas no 

painel de acesso, trava operacional e blindagem do local. Esses sistemas não são limitados, podendo 

adicionar mais sistemas dependendo do tipo de escâner. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A utilização de equipamentos de inspeção corporal veio para suprir uma carência nas abordagens de 

segurança realizadas pelo mundo. De forma muito eficaz, esse método de inspeção torna muito mais 

seguro os ambientes onde é empregado, isto devido a que escaneamento realizado nos indivíduos 

inspecionados é capaz de mostrar qualquer tipo e forma de objetos escondidos sob as roupas e 

cavidades do corpo.    

Os equipamentos de inspeção corporal apresentam-se seguros devido às baixas doses de radiação 

não somente para os indivíduos inspecionados como também para ocupacionalmente expostos. O 

único fator que deve ser observado e controlado é o número de vezes que o indivíduo inspecionado 

deve ser submetido à inspeção corporal. 

Foi constatato a falta de requisitos normativos específicos de segurança para este tipo de 

equipamento. Uma norma específica para utilização de equipamentos de inspeção corporal 

padronizará a segurança no País. 
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