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I - INTRODUÇÃO

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica(ICRP) foi fundada em

1928, durante o segundo Congresso Internacional de Radiologia. A

estrutura atual da ICRP foi estabelecida em 1950 e é comporte* de um

coordenador e de, no máximo, 12 membros, selecionados entre os cien

listas mais ativos nas diversas áreas do conhecimento relacionadas

a proteção radiológica. 0 principal objetivo desta comissão é

estabelecer e recomendar princípios gerais sobre os quais devem

ser elaborados os programas de proteção radiológica. Estas reco

mendações devem ser, sob alguns aspectos, bastante amplas e

flexíveis para permitir a sua adequação às condições existentes

nos diferentes paises.

Até 1977, todas as leis nacionais regulamentando o uso da radiação

ionizante e a proteção radiológica em geral, estavam apoiadas na

publicação n« 9 da ICRP. Nesta data, já tendo sido estabelecida

uma base teórica para a determinação do risco devido a baixas e mo

deradas exposições e considerando os conhecimentos adquiridos a

respeito dos riscos carcinogênicos no homem e do risco genético,

inferido a partir de experimentos com animais, a ICRP adotou

uma nova recomendação (ICRP 26). Esta publicação, por conter concei^

tos revolucionários e estabelecer uma nova filosofia em termos de

proteção radiológica, gerou grande quantidade de publicações em

revistas internacionais. Motivou, inclusive um simpósio em Viena,

promovido pela IAEA (1), onde foram analisados e discutidos os

novos conceitos nela contida e as implicações práticas da sua

adoção.

No Brasil, devido ao pouco número de cientistas dedicados a

proteção radiológica, a discussão acerca dos conceitos emitidos

pela ICRP 26 tem sido feita em círculos restritos e com pouca

ênfase. Contudo, já se faz sentir em alguns campos, notadamente

no do controle das exposições ocupacionais, a necessidade de que

sejam tomadas algumas iniciativas que venham a contribuir na redução
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destas exposições. Uma delas seria, sem duvida alguma, considerando
as normas vigentes no pais e os limites primário e secundário de
dose propostos pela ICRP (equivalente de dose efetiva e o índice do
equivalente de dose, respectivamente) a adoção de níveis de invest^
gaçáo. Estes níveis deverão ser aplicáveis diretamente aos valores
de dose determinados nos programas de monitoração individual e servir
de indicação de valores a partir dos quais os serviços de proteção
radiologica das instituições, as Secretarias Estaduais de Saúde e a
CNRN deveriam investigar as causas das exposições e buscar a sua
redução. Estes procedimentos devem ser vistos como uma"otimização"
da proteção radiologica, nas instituições que já utilizam tradicio-
nalmente a radiação ionizante nas suas atividades.

II - SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE DOSES

A ICRP-20 recomenda um sistema de limitação de doses apoiado nos
seguintes itens:

1) nenhuma pratica deve ser adotada a não ser que produza um benefício
liquido positivo (justificação);

2) todas ue exposições devem ser mantidas tao baixas quanto razoavel-
mente exeqüível (ALARA), levando em consideração fatores socio-eco
nômicos (otimização);

3) o equivalente de dose nas pessoas não devem exceder os limites re_
comendados pela comissão.

A proteção radiologica está alicerçada na suposição de uma relação
linear dose-efeito (estocastico), sem limiar, o que significa a
inexistência de uma opção equivalente de dose não deletéria. Assim,
a justificativa para a opção por uma determinada atividade que expo
rá o homem a radiação ionizante, com bases numa analise risco-bene-
ficio e insuficiente do ponto de vista da proteção radiologica. É
necessário que as exposições sejam minimizadas (ALARA). Os niveis
otimizados de equivalente de dose numa determinada pratica sao
determinados normalmente através de uma análise diferencial da
relação custo-benefício. Obviamente, a redução do equivalente de dose
envolve, na maioria dos casos, dispêndios econômicos e, para a deter
minóção do que é razoável ser gasto nesta redução é necessário que
sejam estabelecidos valores monetários para o detrim^n^o caus?-Io
pela radiação na saú^e. Esta tai-efa conduzira, inevj. ca

74



discussão acerca do valer de uma \ida. pode-se cnegar ao absurdo

de imag4 ne.r que instalações nucleares em paises pobres possam ter

seus projetos e dispositivos de segurança menos eficazes devido

ao valor monetário do detrimento ser menor matematicamente quando

comparado aos dos paises ricos. Deve ser ressaltado, contudo, que

sstas diferenças sao reflexos unicamente das diferenças da remune

ração do trabalho e da assistência social entre paises ricos e

pobres. Embora a filosofia adotada para a justificativa e

otimização seja coerente, lógica e de determinação matemática

exequivel, e de difiril aplicação por envolver aspectos subjetivos

(beneficies) e morais (custo da vida). 0 resultado do processo de

otimização da proteção radiológica numa atividade é a determinação

de um limite otimizado do equivalente de d.->se, conhecido ermo

limite autorizado. Atividades ou práticas diferentes podem possuir

limites autorizados distintos.

0 terceiro item do sistema proposte pele TCRP diz respeito aD limite

de equivalente de close para cada indivíduo. Estabelece que mesmo

apôs o processo de justificação e otimização, nenhuma pe:->̂ ca pode

se^ suDmetida a exposições que ocasionam equivalentes de dose

superiores aos limites recomendados. Estes limites, cara as

exposições ocupacionais, foran estabelecidos objetivando prevenir

os efeitos não estocasticos e limitar a ocorrência dos cstocastioos

a i.iveis aceitáveis.

Pa^a prevenir os efeitos nao estocasticos nos diferentes tecidos

foi recomendado urr limite anual para c equivalente de dose J.Ò Sv

(50 rem), excessao feita para lente des olhos ond° o valor recomen

dado foi ie 0.15 F,v(15 rem).

Para os efeitos ^scccasticos, foi considerado que a exposição dos

indivíduos a radiação normalmente ocasiona uma distribuição nao

uniforme do equivalente de dose nos tecidos, em função das suas

propriedades de absorção e espalhamsnto e da distribuição angular

e àe energia de campo de radiação tm relação ao corpo. Levando em

consideração todos os tecidos irradiados, foi proposta una nova

grandeza: o equivalente de dose efetiva,

' t. 'T WT T

onde H e o equivalente de dose médio em um determinado tecido T

e w e um fator de peso representando a porção do efeito estocastico



i sultante da irradiação do tecido T.

Limite anual recomendado para H foi de 50 mSv (5 rem).

Mais uma vez, com referencia a limitação do risco individual nas expo-

isiçoes ocupacionais, a ICRP adotou uma nova filosofia. Embora estabeleça

i:m limite anual do equivalente de dose para os efeitos estocásticos de

SO mSv, considera que um nivel adequado de proteção so e atingido numa

determinada atividade quando a media das doses individuais for um décimo

deste limite. Isto significa que os limites de dose só podem ser atin-

gidos, ocasionalmente, por alguns dos trabalhadores e que as doses cole-

tivas devem, também, ser controladas. Deve ser resaltado que, coerente-

mente com a nova filosofia de limitação de doses, o conceito de "limite

de dose" substituiu o de "dose máxima permissível".

A determinação do equivalente de dose efetiva nao pode ser feita dire-

tamente através de medidas rotineiras. Com o auxilio de simuladores

fisicos ( "Alderson") ou matemático ("MIRD"), H pode ser correlaciona-

da com as grandezas de calibraçao para um determinado tipo de radiação.

Contudo, esta correlação alem de ser extremamente dependente da orien-

tarão do simulador em relação ao campo de radiação (2), nao e direta-

mente aplicável a todos os tipos de instrumentos utilizados em proteção

radiologica (3,4). Assim, para propósitos práticos e aconselhável que

sejam definidas grandezas operacionais a serem utilizadas nas medidas

executadas por monitores de área e individuais, com o objetivo de asse-

gurar que os valores numéricos de H sejam mantidos a niveis apropriados.

E:.;tas grandezas devem ser definidas em um simulador antropomorfo do

tronco humano e validas para todos os tipos de radiação ionizante.

Um simulador simples e suficientemente antropomorfo para efeito de pro

teção radiológica, nas irradiações externas, é uma esfera de 30cm de

diâmetro composta de material tecido-equivalente (ICRU 19). A definição

do máximo de equivalente de dose nesta esfera (índice de equivalente de

dose) como uma grandeza operacional, ocorreu naturalmente.

A ICRP julgou que recomendando o índice de equivalente de dose (H )

como limite secundário (grandeza operacional), seria obtido uma esti-

mativa aceitável de H e portanto o seu emprego asseguraria um nível
~ E

de proteção adequado.

Apôs a publicação ICRP-26, foram realizados vários estudos visando de

terminar a adequabilidade da adoção do índice de equivalente de dose



como grandeza operacional (2,5,7,8). Foi mostrado que H não é
inteiramente adequado, principalmente por ser uma grandeza nao aditiva
em relação a distribuição angular e energética do campo de radiação.
Foram também propostas outras grandezas operacionais, definidas em
termos do equivalente de dose na esfera do ICRU. Algumas das grande-
zas propostas foram:

a) H - equivalente de dose "ceilling" (9), definido como a soma dos
máximos de equivalente de dose na esfera para todos os compo-
nentes do campo de radiação;

b) H - media dos equivalentes de dose nas esfera;
c) H e H, - equivalente de dose em uma determinada profundidade e

s d .
em uma localização especifica na esfera (8).

As grandezas operacionais H e H foram propostas pela IEC ( Interna-
s d -

tional Electrotechnical Commission) e sao definidas como o equivalente
de dose nas profundidades (em relação a superficie) de 0.07mm (7mg/cmw)
e 10mm (lOOOmg/cm^), respectivamente, na esfera do ICRU. H é inter-
pretado como o equivalente de dose na pele e H como uma estimativa

d
do equivalente de dose nos tecidos mais profundos. Estas grandezas sao
aplicáveis à radiação ;s e fótons de até 4MeV. A aplicabilidade a
neutrons ainda não foi estudada. Contudo, esta grandeza ainda apresen
ta uma dependência com a distribuição angular do campo de radiação (11),
Para contornar esta dificuldade, a IEC redefiniu H, como o equivalente

d
de dose a uma profundidade de lOmm ao longo de um raio da esfera pa-
ralelo a um campo unidirecional de radiação incidente. Esta nova de-
finição de H ocasiona uma estimativa do equivalente de dose efetiva
mais conservativa que a anterior.
Embora seja notada certa tendência a proposta da IEC, ainda nao existe
concordância a nível internacional sobre qual grandeza operacional
deva ser adotada.

III - SITUAÇÃO BRASILEIRA - UMA PROPOSTA A CURTO PRAZO

3.1. Otimização

As normas brasileiras de proteção radiológica (Normas Básicas de
Proteção Radiológica - Resolução CNEN 6/73) estão fundamentadas na
puplicação ne 9 da ICFiP (1966). Assim, por estar estabelecida uma
"dose máxima permissível", é possível que, £ anos após ter sido
adotada pela ICRP as suas novas recomendações (ICRP-26), ainda se
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projetem no Brasil instalações tendo como critério uma "dose máxima

permissivel" e que exposições individuais de trabalhadores permaneçam

sem justificativa desde que estejeam abaixo destes valores "permissí-

veis". Ê evidente que necessitamos de normas mais atualizadas. A tare-

fa de adaptação das já existentes ou do estabelecimento de novas nor-

mas é árdua e exigirá o estudo e a revisão de uma vasta bibliografia,

a respeito das implicações da adoção de uma nova filosofia de prote-

ção radiológica nos moldes das novas recomendações da ICRP. Mesmo que

técnicos brasileiros proponham, a curto prazo, uma reformulação das

normas vigentes, será bastante difícil que elas possam ser realmente

implantadas a nível de cada instituição. Mesmo que consideremos justi-

ficáveis "ad hoc" todas as atividades já implantadas no país e que de

algum modo utilizem radiação; como determinar e implantar a otimização

em instalações que, mesmo carentes de recursos econômicos, prestem

relevantes serviços a sociedade? é o caso de alguns hospitais públicos

e beneficentes. Nesta situação, talvez fosse necessário acrescentar

um parâmetro a este estudo: qual o detrimento para a sociedade quando

os recursos destas instituições são deslocados de áreas básicas para

a otimização da proteção radiológica?

Parece claro que o conceito de otimização, como apresentado formal-

mente pela ICRP (análise diferencial da relação custo-benefício), é

de difícil aplicação em países pobres. A idéia de otimização deve ser

preservada, mas é mecessário o desenvolvimento de conceitos mais

exeqüíveis nestes países. No caso das exposições ocupacionais, uma

alternativa menos atraente do ponto de vista formal mas, com certeza,

mais prática e aplicável para o exercício da otimização nas instala-

ções em funcionamento, seria a determinação de uma "expectativa do

equivalente de dose" numa atividade em geral. Este valor atuaria como

um nível de referência para as instituições que possuíssem esta

atividade, e na medida em que este nível fosse atingido, o valor da

"expectativa do equivalente de dose" deveria decrescer. Assim, por

ajustes sucessivos, a "otimização" iria sendo alcançada. A determina

ção da "expectativa do equivalente de dose" poderá ser obtida através

de estudos estatísticos, a nível nacional, das exposições individuais

na atividade em questão. 0 valor desta "expectativa" deverá ser

obtidn através de algum valor médio e será reflexo da qualidade da

proteção radiológica exercida no momento no país. A medida que forem

identificadas instituições onde ocorram exposições individuais acima

desta "expectativa" e que sejam tomadas medidas corretivas, o valor

da "expectativa" decrescerá e naturalmente irá convergir. A

determinação do rigor das medidas corretivas a serem empregadas, bem
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como do valor ótimo de convergência devem ser realizados por estudos

"in loco" num número estatisticamente significativo de instituições.

Estes objetivariam a determinação de uma dose individual mínima na

atividade, considerando os procedimentos técnicos empregados, a

qualidade dos equipamentos e o treinamento profissional.

0 único pré-requisito para a implantação do sistema proposto é a

existência de um banco de dados que reuna informações sobre todas

as pessoas ocupacionalmente expostas.

No nosso entender, a vantagem do sistema proposto é que o nível

de "otimização" seria determinado pela capacidade de melhora da

qualidade da proteção radiológica exercida no país, e não mais por

fatores sócio-economicos explícitos.

3.2. Implantação na monitoração individual

Seja qual for o processo de otimização adotado, e necessário que as

grandezas determinadas nos programas de monitoração individual sejam

uma aproximação aceitável das grandezas em que são especificadas

os limites de dose.

No Brasil, as grandezas de calibração e das quantidades a serem

determinadas nos programas de monitoração individual para

irradiações externas das radiações X e especificadas pela norma

CNEN-NE-3.04 (resolução 12/81). É estipulado que deva ser

determinado c equivalente de dose efetiva e que os monitores sejam

calibrados em termos de exposição. 0 fator de conversão a ser

utilizado é 38,76 Sv.kg , (1 rem/R).

C

Considerando estudos realizados por Kramer (2), verifica-se que esta

recomendação não conduz, na realidade, a uma determinação do

equivalente de dose efetiva mas, na maioria dos cas">s, a uma

superestimaeiva desta quantidades. Na fig. I observamor que, na

maioria das geometrías de irradiação, a superestimativa alcançr um

fator 2 para energias próximas a 40KeV. Na prática, é como se

fosse recomendado a adoção da Exposição como uma grandeza operacional.

Em face da proposta (ICRP 26) de nova grandeza como limite básico

(Hg), nova grandeza oper&cional (Hj) e a adoção das unidades no

sistema SI, tornou-se necessário estabelecer nova ordem metrológica

para a monitoração individual. Contudo, como o índice do equivalente
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de dose (Hi) não foi considerado uma grandeza operacional conveniente

i: como nao existe, ainda, um consenso internacional sobre qual

grandeza seria mais adequada para substitui-la, esta nova ordem

netrologica continua indefinida. A respeito da grandeza de calibraçao

ja existe o consenso de substituir a Exposição por kerna no ar.

Assim, não é de bom senso a proposição, no momento, de mudanças no

sistema metrológico da monitoração individual empregado no Brasil.

Contudo, para o exercicio da otimizaç&o, e necessário que a

superestimativa seja de algum modo corrigida.

A adoção de fatores de conversão (Sv.kg/C) mais realistas não é

pratica. Sendo estes fatores bastante dependentes da energia da

radiação X e Y e aa geometria de irradiação (fig. i), ocasionariam

erros na determinação do equivalente de dose efetiva, além de

necessitar mudanças no projeto dos monitores individuais.

tf _ / X
t

SI./R)
e q u i v a l e n t e de d o s e e f e t i v a

( I C R P - 2 6 )

e n e r g i a do f c t o n

Fig. 1 - Fatores de conversão: o equivalente de dose

efev.iva normalizado para a exposição (ref.2).
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Para efeito de seleção de instituições ou atividades que necessitassem

melhorar a qualidade de proteção radiologica oferecida, é possível

a adoção de "níveis de investigação" que, aplicados diretamente

aos valores determinados pelos monitores individuais, corrijam a

superestimativa. Como todos os monitores individuais empregados

no país podem ser capazes de estimar a energia da raidação X e ga

ma com a qual foram irradiados, pode-se adotar niveis de

investigação dependentes da energia. Como a adoção destes níveis

visa a seleção, os erros causados pela dependência com a geometria

de irradiação podem ser tolerados (excessão para geometrias PA onde

ocorre uma subestimativa). Do mesmo modo, é possível definir

fatores de conversão (Sv.kg/C) como o único propósito de estabelecer

níveis de ação. É evidente que ao ser definida uma grandeza

operacional adequada, o nível de investigação será o único e

independente da energia.

A ICRP 26 recomenda que o nível de investigação seja 3/10 do limite

de dose correspondente ao período no qual a medida da monitoração

individual se refere. Portanto, para programas com freqüência

mensal, o nível de investigação proposto é de l,25mSv (125 mrem).

Na tabela 1 sao apresentados os níveis de investigação propostos.

Eles foram obtidos a partir de estudos realizados por Ehrlicb (12)

e Kramer (2,13), a respeito da correlação entre Exposição e

algumas das grandezas operacionais que possam vir a ser adotadas no

futuro. Particularmente as correlações entre Exposição e o

equivalente de dose, determinada naF seguintes condições: 1) a uma

profundidade de l,0cm na esfera da JCRU; 2) a uma profundidade de

l,0cm no eixo central da esfera do ICRU.

IV. CONCLUSÃO

Devido as dificuldades na aplicação da otimização da proteção

radiologica nos moldes recomendados pela ICRP, foi proposto um

modelo alternativo para as exposições ocupaclonaís em instituições

ja instaladas. Com a ajuda deste modelo é possível iniciar, ne

Brasil, o exercício da otimização, em larga escala, a médio prazo.

Como uma solução a curto prazo foi proposta a adoção de níveis dt

investigação e fatores de conversão (Sv.kg/C) diretamente aplicavtn?;

dos valores obtidos noa programas de monitoração individual, com o

. ••oosito de selecionar prioritariamente atividades ou instituições
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ji" nec:essite:-i rvduk'ir as exposições ocupacionais. i\ utiliza:;^.

•̂•itoi'oti d<=> cor.v-.-rsao serão particularmente utels as Secretarias d-c-

• iiidf- t- T C7JEN que poderão estabelecer com rraior rigor os seus niv- ;
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' 'onsi derando o H'RP 26, o sistema metrologico da monitoração individu..

utilizado nu Brasil nao o adequado. Por nao haver consenso internaci

.obre que sistema seria o naia conveniente, nao e de bom senso propor,

• moment'), mudanças.

;jhel:-. -atores de conversão e niveiü de investigação p

. om a finalidade- de estabelecer niveis de ação.
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