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Resumo: A construção de um serviço de medicina nuclear dentro das normas de radioproteção é um desafio 
do ponto de vista de otimização de custos e contenção da exposição. Avaliar o impacto das espessuras de 
blindagens de forma que os níveis de radiação sejam tão baixos quanto razoavelmente exequível tanto para 
os trabalhadores como público é parte crucial na decisão de qual conduta seguir. Foram consideradas três 
situações diferentes para o cálculo da espessura das blindagens, considerando o grupo do Tc99m e do I131: 
Na análise dos limites semanais, na S1 cada um dos grupos contribuiu com 50% do limite de dose semanal 
recomendado, S2: 80% do limite de dose semanal e no S3 a contribuição da dose de cada um dos 
radionuclídeos individualmente. Os resultados evidenciam de que a escolha da situação 1, 2 ou 3 na 
metodologia do cálculo de blindagens impactam em diferentes espessuras de barreiras. Conclui-se que a 
otimização das espessuras das barreiras pode ser obtida adotando-se a situação que melhor descreva às 
condições de operação previstas da instalação.
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Abstract: The construction of a nuclear medicine service within the standards of radioprotection is a 
challenge from the point of view of cost optimization and containment of exposure. Assessing the impact of 
shielding thicknesses so that radiation levels are as low as reasonably achievable for both workers and the 
public is a crucial part in deciding which conduct to follow. In the analysis of the weekly limits, in S1 each of 
the groups contributed 50% of the recommended weekly dose limit, S2: 80% of the weekly dose limit and in 
S3 the dose contribution of each of the radionuclides individually. The results evidenced that the choice of 
situation 1, 2 or 3 in the methodology of the calculation of shielding impact in different thicknesses of barriers. 
It is concluded that the optimization of the thickness of the barriers can be obtained by adopting the situation 
that best describes the expected operating conditions of the installation.
Keywords: medical physics; nuclear medicine; radiation protection, shielding calculation. 

Introdução: O aumento da população, o desenvolvimento e acessibilidade a novas técnicas e equipamentos 
fazem que a exposição à radiação da população, de uma forma geral, se torne cada vez maior. A prática de 
Medicina Nuclear - especialidade médica que tem como característica principal o uso de emissores de 
radiação ionizante, na forma não selada – vem se disseminando cada vez mais nos últimos anos no País. [1]. 
O principal objetivo em um projeto de blindagens em Medicina Nuclear é manter a exposição do público e 
dos trabalhadores ocupacionalmente expostos tão baixa quanto razoavelmente exequível [2]. O uso de 
radiações ionizantes na área de Medicina Nuclear deve ser otimizado e controlado, com a utilização de 
blindagens adequadas e de acordo com as normas de radioproteção vigentes [3,4]. 
No entanto, não existe uma metodologia recomendada para a elaboração do cálculo de blindagens em um 
serviço de Medicina Nuclear convencional. Diante disso, diferentes situações e metodologias podem ser 
abordadas nos projetos de blindagens dessas instalações.
O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto na espessura das blindagens de acordo com as diferentes 
considerações feitas na elaboração de um memorial de cálculo de blindagens para um Serviço de Medicina 
Nuclear (SMN).
Métodos: O SMN tem previsão para atender 320 pacientes por semana e operar com os seguintes 
radionuclídeos e atividades semanais:

Tabela 1: Meia-vida e atividade semanal prevista por radionuclídeo.

Radionuclídeo Atividade semanal 
(mCi)

Número de 
pacientes 
semanais

Dose por paciente 
(mCi)

99mTc 3000 300 30
123I 10 2 5

223Ra 1,62 10 0,162
201Tl 10 2 5
67Ga 10 1 10

153Sm 200 1 Dependendo a história e 
protocolo clínico

111In 10 2 6
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177Lu 600 3 200

Foram selecionadas 10 barreiras dentro da instalação, conforme figura 1 e calculadas as espessuras 
adequadas de chumbo e concreto a serem utilizadas a fim de garantir que os limites de dose semanal [3] 
recomendados - 100 µSv por semana para indivíduos ocupacionalmente expostos e 20 µSv para público – 
não sejam excedidos. Todas as barreiras calculadas neste trabalho estão localizadas em área controlada, 
exceto a barreira 125 que está em área livre. A dose semanal (Ds ) para cada radionuclídeo foi calculada de 
acordo com a equação (1): 

(1)

Onde:

Γ – taxa de constante de dose ( )
T – fator de ocupação [5];
Rt – é a redução na taxa de dose, devido ao decaimento do radionuclídeo durante o período da medida, dada 

pela equação, )1(.443,1 2/1 te
t
TRt 



Fu – é o decaimento ocorrido até que o paciente entre na área determinada, teFu 


t.- tempo do período de medida
d – é a soma da distância entre o local da fonte e a barreira e da distância de 30 cm após a barreira.

Neste trabalho, assumiram-se três situações para cálculo da espessura da blindagem.
No primeiro caso, considerou-se um grupo do 99mTc (que é o radionuclídeo mais utilizado no serviço) e um do 
131I (que é composto por todos os procedimentos diagnósticos envolvendo 131I e os demais radionuclídeos). 
Cada um dos grupos contribuiu com 1/2 do limite de dose semanal recomendado. No segundo, considerou-
se a seguinte distribuição: 80% do limite de dose semanal é proveniente da contribuição do 99mTc e os demais 
20% representando o grupo do 131I. E por último, adotou-se a contribuição da dose de cada um dos 
radionuclídeos individualmente.
Foi considerada a contribuição de todas as fontes presentes na instalação para o cálculo de dose no ponto. 
De acordo com a figura 1, pode-se ver as barreiras que foram selecionadas para este trabalho, assim como a 
posição das fontes (pacientes).

Figura 1: Localização dos pontos de interesse e dos pacientes (fontes) dentro do SMN

Resultados: De acordo com a tabela 2, verificou-se que de acordo com a metodologia adotada, a variação 
da espessura obtida foi de mais de 50% para o concreto (barreira 17) e mais de 100% no caso do chumbo 
(barreira 1). Além disso, alguns pontos que não necessitavam de blindagem adicional em um método, pelo 
outro, se fizeram necessário (exemplo do ponto 109). 
A variação nas espessuras das blindagens pode variar significativamente com os parâmetros adotados, 
como: a distribuição dos limites de dose entre os radionuclídeos, fator de ocupação utilizado e a distância 
entre as barreiras e as fontes. Quanto mais amplo o serviço, menores são as espessuras de blindagens 
necessárias. No entanto, nem sempre se dispõe de espaço físico suficiente para a construção de 
dependências amplas. 
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O fator de ocupação adotado deve ser o mais próximo da realidade de operação da instalação. No caso de 
não haver dados mais realistas, a adoção de parâmetros conservativos é o mais indicado para a proteção 
dos indivíduos ocupacionalmente expostos e público em geral. 
No caso da instalação em questão, optou-se pela utilização de concreto para construção das barreiras, uma 
vez que este geraria um menor custo e o Serviço dispõe de espaço físico para blindagens mais espessas de 
concreto. 

Tabela 2: Espessuras obtidas para barreiras de acordo com as situações estudadas neste trabalho.

Situação 1 Situação 2 Situação 3

Soma das 
doses 
(µSv)

B Pb 
(mm)

Concreto 
(cm) B Pb 

(mm)
Concreto 

(cm)
Soma das 

doses 
(µSv)

B Pb 
(mm)

Concreto 
(cm)

1
99mTc 1075 0,05 1,0

(1)
9,0
(1) 0,07 1,0

(1)
8,0
(1) 1224 0,08 1,0

(1)
7,0
(1)

131I e outros 149 0,33 4,0
(2)

5,0
(2) 0,13 8,0

(2)
9,0
(2)

9,0 
(2)

12,0
(2)

4
99mTc 387 0,13 1,0

(1)
6,0
(1) 0,21 0,7

(1)
5,0
(1) 427 0,23 0,7 

(1)
4,5
(1)

131I e outros 41 1,23 0,49 3,0
(2)

3,5
(2)

5,0
(2)

7,0
(2)

10
99mTc 394 0,13 1,0

(1)
6,0
(1) 0,21 0,7

(1)
5,0
(1) 401 0,25 0,6

(1)
4,0
(1)

131I e outros 42 1,18 0,47 3,0
(2)

3,5
(2)

5,0
(2)

7,0
(2)

11
99mTc 467 0,11 1,0

(1)
7,0
(1) 0,17 0,8

(1)
5,0
(1) 476 0,21 0,7 

(1)
5,0
(1)

131I e outros 50 1,01 0,40 3,5
(2)

4,0
(2)

5,0
(2)

7,0
(2)

17
99mTc 249 0,20 1,0

(1)
5,0
(1) 0,32 0,5

(1)
3,0
(1) 250 0,4 0,4 

(1)
3,0
(1)

131I e outros 8 6,36 2,54 3,0
(2)

4,0
(2)

51
99mTc 117 0,43 0,4

(1)
2,0
(1) 0,68 0,2

(1)
1,2
(1) 119 0,84 0,1 

(1)
1,0
(1)

131I e outros 12 4,05 1,62 0,7
(2)

1,0
(2)

65
99mTc 73 0,68 0,2

(1)
1,0
(1) 1,09 74 1,34

131I e outros 8 6,47 2,59

67
99mTc 81 0,61 0,2

(1)
1,0
(1) 0,98 0,01

(1)
0,1
(1) 82 1,22

131I e outros 12 4,20 1,68

109
99mTc 298 0,17 1,0

(1)
5,0
(1) 0,05 1,4

(1)
9,0
(1) 302 0,33 0,5

(1)
3,0
(1)

131I e outros 31 1,59 0,13 8,0
(2)

10,0
(2)

4,0
(2)

5,0
(2)

125
99mTc 40 1,25 0,40 0,4

(1)
3,0
(1) 41 0,49 0,3

(1)
2,0
(1)

131I e outros 4 11,8 0,95 0,2
(2)

0,4
(2)

3,0
(2)

4,0
(2)

(1) A espessura foi calculada a partir do coeficiente de atenuação do chumbo considerando energia de 140 keV; µ=22,36cm-1 e 
para o concreto µ=0,338cm-1 [6]

(2) A espessura foi calculada a partir do coeficiente de atenuação do chumbo considerando energia de 360 keV; µ=2,622cm-1 e 
para o concreto µ=0,226cm-1 [6]

Discussão e Conclusões: Neste trabalho, mostrou-se que de acordo com a metodologia adotada, as 
espessuras obtidas podem variar de maneira significativa, o que pode acarretar um aumento do custo na 
construção da edificação. A otimização das espessuras das barreiras e a pode ser obtida adotando-se o 
método que melhor descreva às condições de operação previstas da instalação. Durante a elaboração de um 
projeto de blindagens, assumir parâmetros conservativos na ausência de dados mais realistas é uma forma 
de manter os níveis de exposição dos indivíduos ocupacionalmente expostos e do público tão baixos quanto 
razoavelmente exequível. 
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