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RESUMO 

 

 

 

Situações de emergência radiológica e nucleares envolvendo liberação de 

materiais radioativos requerem a utilização de técnicas de monitoração de indivíduos 

expostos a riscos de incorporação de radionuclídeos. Tais técnicas devem fornecer 

resultados em tempo hábil e apresentar sensibilidade suficiente para a detecção de 

atividades que resultem em doses internas compatíveis com os limites de exposição de 

trabalhadores e do público. Uma grande variedade de radionuclídeos pode ser 

identificada e quantificada por meio de técnicas de monitoração in vivo no corpo 

humano e sua disponibilidade é de grande importância nas ações de remediação de 

acidentes.  Este trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação de métodos de 

monitoração in vivo para determinação da incorporação de radionuclídeos de alta 

energia via inalação. Os sistemas de deteção disponíveis no Laboratório de Monitoração 

in vivo (LABMIV) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), compostos dos 

detetores NaI(Tl)8x4 e NaI(Tl)3x3 colimado, instalados no Contador de Corpo Inteiro 

(CCI), e o detetor NaI(Tl)3x3 instalado na saleta de alta energia foram calibrados com 

um simulador de tórax e pulmão tipo LLNL contendo 
152

Eu. Foram calculadas as 

eficiências de detecção correspondentes às energias dos fótons mais intensos do 
152

Eu e 

obtidas curvas de calibração em eficiência x Energia na faixa de 100 a 1400 keV para 

cada um dos três sistemas de deteção avaliados. A partir destas curvas, foram calculadas 

as eficiências de detecção, as atividades mínimas detectáveis (AMD) as incorporações 

mínimas detectáveis (IMD) e as doses efetivas mínimas detectáveis (DEMD) 

correspondentes aos radionuclídeos de interesse no caso de um acidente com liberação 

de pluma radioativa, como por exemplo, 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru. A técnica apresenta 

sensibilidade adequada para monitoração in vivo em tais situações, sendo capaz de 

detectar atividades que resultam em doses efetivas na ordem de milisieverts, 

considerando os cenários mais prováveis de exposição interna. 

 

 

Palavras-chave: Radionuclídeos, Dosimetria Interna, Radioproteção e Sensibilidade.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Emergency situations involving the release of radioactive materials require the 

use of monitoring techniques for individuals exposed to risks of incorporation of 

radionuclides. Such techniques should provide rapid results and provide sufficient 

sensitivity for the detection of activities that result in internal doses consistent with 

occupational and public exposure limits. A wide variety of radionuclides can be 

identified and quantified by means of in vivo monitoring techniques in the human body 

and their availability is of great importance in accident remediation actions. This work 

presents the development and evaluation of in vivo monitoring methods for the 

determination of the incorporation of radionuclides by inhalation. The detection systems 

available in the IRD, composed of a NaI (Tl) 8x4 and a NaI(Tl)3x3 collimated detetor, 

installed in the heavy shielded room and the NaI(TI) 3x3 detector, installed in the high 

energy room were calibrated with a LLNL-Thorax-lung phantom containing 
152

Eu. 

Detection efficiencies corresponding to the energies of the most intense photons emitted 

by 
152

Eu were calculated and Efficiency x Energy curves were obtained in the range of 

100 to 1400 keV for the three detection systems evaluated. Based on those curves, 

detection efficiencies, minimum detectable activities, minimum detectable intakes and 

minimum detectable effective doses were calculated for the radionuclides of most 

interest in the case of an accident with release of a radioactive plume, for example, 

134
Cs, 

137
Cs e 

106
Ru. The technique presents adequate sensitivity for in vivo monitoring 

in such situations, being able to detect activities that result in committed effective doses 

in the order of milisieverts, considering the most likely scenarios of internal exposure. 

 

 

Keywords: Radionuclides, Internal Dosimetry, Radioprotection, Sensibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição do problema 

 

Situações de emergência envolvendo riscos de incorporação de materiais radioativos, 

requerem a atuação de equipes capacitadas a realizar monitoração interna de radionuclídeos, 

tanto em trabalhadores quanto em indivíduos do público. Os acidentes nucleares de 

Chernobyl, em 1986, e Fukushima, em 2011, foram os mais graves na área nuclear. Além 

destes, nas duas últimas décadas, um número considerável de indivíduos do público foi 

exposto a doses relevantes do ponto de vista da proteção radiológica como resultado de fontes 

perdidas ou roubadas provenientes das áreas industrial e médica. Podem-se citar exemplos de 

recentes exposições graves do público nos casos do acidente de Goiânia, em 1987, Geórgia, 

em 1997, Peru, em 1999 e Tailândia, em 2000 (IAEA, 2005). 

Em relação aos riscos associados à utilização de fontes abertas, Paschoa e Dantas 

(2014) ressaltam a necessidade de se garantir um armazenamento adequado dos vários 

radionuclídeos que são usados em hospitais, laboratórios de pesquisa e indústrias, de maneira 

a evitar que sejam acessados por indivíduos mal intencionados. Ainda alertam sobre a 

necessidade de maior atenção ao tema “Terrorismo Radiológico” envolvendo RDD 

(Radiation Dispersion Devices), artefatos explosivos rudimentares, também chamados de 

“bombas sujas”. Estes incluem materiais radioativos que afetariam áreas relativamente 

pequenas, mas teriam a capacidade de gerar pânico e impactar de forma expressiva a 

percepção de risco da população. 

A aplicação de metodologias para monitoração da exposição interna deve considerar a 

sensibilidade dos sistemas de detecção para identificação e quantificação dos radionuclídeos 

críticos em relação à sua possível ocorrência em situações de acidentes radiológicos e 

nucleares (IAEA, 2004). Deve-se ressaltar que a utilização de métodos de monitoração interna 

em situações de emergência difere substancialmente da rotina de monitoração ocupacional, 

pois, em tais situações, o tempo de resposta é crítico, assim como a capacidade de atender à 

demanda em locais distantes e, eventualmente, de difícil acesso. Assim, os métodos de 

monitoração devem ser capazes de fornecer resultados rápidos, com sensibilidade suficiente 

para a detecção de atividades que resultem em doses internas compatíveis com os limites de 

exposição da população. 

Acidentes envolvendo liberação de aerossóis na forma de particulados ou gases 

contendo materiais radioativos representam um risco de exposição interna, via inalação, nos 
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locais próximos às áreas afetadas. Em consequência dos acidentes nucleares de Chernobyl e 

Fukushima, radionuclídeos emissores gama de alta energia, tais como 
85

Kr, 
95

Zr, 
95

Nb, 
106

Ru, 

127
Sb, 

131
I, 

132
I, 

132
Te, 

134
Cs, 

136
Cs, 

137
Cs,

140
Ba, 

144
Ce, 

239
Np, entre outros, foram considerados 

críticos, do ponto de vista de exposição interna do público e dos trabalhadores (UNSCEAR, 

2013). Estes radionuclídeos podem ser identificados e quantificados no corpo humano por 

meio de técnicas de monitoração in vivo cuja disponibilidade é de grande importância para o 

planejamento de medidas de remediação em tais situações. 

O Brasil possui atualmente duas centrais nucleares em operação e uma terceira em 

construção na região da Costa Verde, ao sul do Estado do Rio de Janeiro, próximo à divisa 

com o Estado de São Paulo. Além destas unidades, segue em discussão a necessidade e 

viabilidade econômica e política de construção de outras centrais nucleares a serem 

instaladas em outras áreas do país com crescente demanda energética. 

O Plano de Resposta a Emergências Radiológica e Nucleares, do qual o IRD participa 

em conjunto com outras instituições civis e militares, está inserido no contexto do SIPRON 

(Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro). A participação do IRD inclui, além de 

uma série de outras ações, a realização de medições in vivo e in vitro de radionuclídeos de 

alta energia no corpo humano. Atualmente o Laboratório Móvel de Monitoração Interna do 

IRD, utilizado nas ações de resposta a emergência, está calibrado para realizar medições de 

137
Cs no corpo inteiro, 

131
I na tireoide, além dos mesmos radionuclídeos em amostras de 

fezes e urina (Dantas et al., 2010). Neste contexto, merece destaque a recente publicação da 

Agência Internacional de Energia Atômica intitulada EPR-MEDICAL (IAEA, 2005), que 

disponibiliza uma série de orientações e protocolos de resposta em situações de emergência e 

ressaltada a importância da disponibilidade de estrutura, equipamentos, pessoal treinado e 

procedimentos de monitoração e interpretação de dados.  

Assim, este trabalho propõe avaliar a capacidade de medição das técnicas de 

monitoração e, tendo em vista este cenário, fornecer alternativas simples, rápidas e 

economicamente viáveis, visando fornecer subsídios para utilização de técnicas de 

monitoração interna em caso de acidentes nucleares envolvendo a liberação de materiais 

radioativos na atmosfera. 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver técnicas de monitoração in vivo para determinação de radionuclídeos de 

alta energia incorporados via inalação por trabalhadores e indivíduos do público em situações 

de acidentes radiológicos e nucleares. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Obter as curvas de calibração em Eficiência x Energia, na geometria de pulmão, 

específicas para cada um dos três sistemas de detecção disponíveis no Laboratório de 

Monitoração In Vivo do IRD, a saber: 

a. Detetor NaI(Tl)8x4, instalado no contador de corpo inteiro; 

b. Detetor NaI(Tl)3x3(colimado), instalado no contador de corpo inteiro; 

c. Detetor NaI(Tl)3x3 (não-colimado), instalado na saleta de alta atividade; 

 

II. Avaliar a sensibilidade das técnicas desenvolvidas com base nas doses efetivas 

mínimas detectáveis do 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru, considerando o cenário de incorporação 

via inalação, em situações de acidente;  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Durante as fases iniciais após a ocorrência de acidentes nucleares de grande 

porte, como em 1986, em Chernobyl (UNSCEAR, 1988) e em 2011, em Fukushima 

(UNSCEAR, 2013), grandes quantidades de materiais radioativos foram lançadas na 

atmosfera em distâncias variáveis em relação ao núcleo dos reatores danificados. 

Infelizmente, em ambos os casos, foram obtidas poucas informações consistentes sobre 

a atividade liberada no meio ambiente externo às usinas através da pluma e também 

com relação à sua distribuição. Esta falha ocorreu, principalmente, por razões distintas, 

devido ao mau funcionamento dos sistemas de monitoração e pela falta de resposta a 

emergências disponível nos locais dos acidentes. 

É importante ressaltar que informações a respeito da exposição do público nas 

circunvizinhanças de usinas nucleares são consideradas de grande importância do 

ponto de vista do planejamento de ações de proteção assim como para a avaliação de 

possíveis impactos na saúde devido aos radionuclídeos liberados na atmosfera.  

Consequentemente, as estimativas de exposição interna do público têm sido 

realizadas por extrapolação, com base em medições de aerossóis e análises 

radiométricas de amostras de solo coletadas nas regiões afetadas pelo acidente. Tais 

métodos, reconhecidamente importantes para o acompanhamento da evolução do 

impacto dos acidentes, apresentam altas incertezas quando utilizados visando à 

estimativa de doses internas. Isto se deve à necessidade de suposições e generalizações 

para a realização dos cálculos. Assim, a estimativa de incorporação de radionuclídeos e 

a estimativa de dose interna resultante, tanto em indivíduos do público quanto em 

trabalhadores, deve ser realizada, sempre que possível, de forma mais consistente e 

confiável, com base em medições de indicadores biológicos e monitoração in vivo no 

corpo humano. 

 

2.1 Monitoração Interna 

A monitoração interna faz parte do controle rotineiro de trabalhadores que 

manipulam fontes abertas de materiais radioativos, tendo a finalidade de avaliar as 

doses recebidas devido às exposições via inalação e ingestão. No Brasil, a monitoração 

individual é exigida para os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs) que atuam 

em áreas controladas, onde as doses efetivas anuais podem exceder o nível de registro 

de 1 mSv (CNEN, 2014).     
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Além do controle de rotina dos IOEs, a monitoração pode ser requerida também 

em situações especiais, como no caso de acidentes, onde há uma exposição conhecida 

ou suspeita. A monitoração especial motivada por um incidente geralmente não é 

realizada de maneira diferente da rotina, do ponto de vista das técnicas de medição, 

embora uma maior sensibilidade ou um menor tempo de processamento possam ser 

necessários (IAEA, 1999a). 

O procedimento para avaliação da exposição interna de indivíduos devido à 

incorporação de radionuclídeos pode ser realizado por meio de metodologias in vivo e 

in vitro. Cada método possui suas próprias particularidades e limitações, e a seleção de 

um ou outro é fortemente dependente das propriedades físico-químicas do material 

radioativo a ser monitorado (IAEA, 1999a). 

 A bioanálise in vitro é um método indireto, utilizado para avaliar as 

incorporações através da análise de amostras biológicas, sendo as matrizes mais 

utilizadas as fezes e a urina (IAEA, 2004).  Este método pode ser utilizado para a 

medição de radionuclídeos emissores alfa, beta e gama, que sejam excretados em 

quantidades suficientes para sua medição. 

A bioanálise in vivo é um método direto e consiste na determinação da atividade 

de radionuclídeos no corpo todo ou em órgãos específicos, através da medição de raios 

gama ou X emitidos, permitindo estimar o conteúdo de um determinado radionuclídeo 

no instante da medição. Os métodos diretos são úteis para aqueles radionuclídeos que 

emitem fótons com energia e intensidade gama suficiente para atravessarem os tecidos 

do corpo humano e serem medidos por um detetor posicionado externamente. Muitos 

produtos de fissão e ativação se encontram nesta categoria. (IAEA, 1996).  

 

2.1.1 Monitoração In Vivo  

O método de monitoração direta de radionuclídeos é reconhecido como um 

valioso instrumento para a área de radioproteção e dosimetria (ICRP, 1997; IAEA, 

1999a; IAEA, 1999b; NCRP, 1980; NCRP, 1987). 

A monitoração in vivo de radionuclídeos no corpo consiste, basicamente, no 

posicionamento de detectores de radiação próximo a uma região do corpo e na aquisição 

do espectro durante um tempo padronizado, que é função do tipo de monitoração a ser 

executado e da sensibilidade requerida. A análise do espectro resultante permite 

identificar e quantificar os radionuclídeos presentes no corpo no momento da medida. 
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O conjunto de informações que descrevem a localização do detector em relação 

ao indivíduo monitorado   denominado de geometria de contagem. Este  ar metro   

definido em função do radionuclídeo a ser medido, energia dos fótons por ele emitido, 

biodistribuição no corpo, via de incorporação e o nível de atividade esperada. 

Normalmente, é necessário blindar parcialmente o detetor e o indivíduo monitorado 

para reduzir a interferência da radiação ambiente. Este tipo de procedimento é 

normalmente executado em laboratórios denominados genericamente de contadores de 

corpo inteiro (IAEA,1996; ICRP, 1997). 

Para os radionuclídeos distribuídos em todo o corpo, utiliza-se o posicionamento 

do detetor em direção ao corpo inteiro, ou uma grande parte dele, oferecendo uma maior 

sensibilidade de medição. Esse tipo de monitoração é realizado por meio de uma 

distribuição estática com um ou mais detetores, ou por varredura, movendo o indivíduo 

em relação aos detetores estáticos ou movendo os detetores em torno de um indivíduo 

estático. As distribuições estáticas geralmente compreendem uma série de detetores 

distribuídos ao longo do indivíduo deitado ou em pé, ou um único detetor dirigido para 

o centro do indivíduo disposto em uma cadeira inclinada ou curvada. A figura 1 

apresenta alguns exemplos de geometrias para a monitoração in vivo (IAEA 1999b). 

 

Figura 1. Geometrias aplicadas para medição in vivo de corpo inteiro. 
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Deve-se ressaltar que neste tipo de medição, existem sempre limitações com 

relação ao tempo de contagem, à otimização da geometria fonte-detetor, além do 

próprio fenômeno de atenuação da radiação pelos tecidos constituintes do corpo 

(IAEA, 1996). 

Em situações em que a inalação representa uma importante via de entrada de 

radionuclídeos no corpo e, dependendo de características físico-químicas como 

solubilidade, meia-vida física e diâmetro médio das partículas em questão, que podem 

conduzir a uma retenção do material por um tempo relativamente longo no trato 

respiratório, a monitoração de pulmão constitui-se na forma mais sensível e confiável de 

se estimar a incorporação. Em alguns casos como, por exemplo, urânio, amerício e 

plutônio, após a incorporação via inalação o material tende a ser transferido para o 

tecido ósseo através de sua passagem pelo sangue. Entretanto, este processo ocorre 

lentamente ao longo de anos, ou mesmo décadas, dependendo do composto. Além 

disso, o tecido ósseo absorve uma grande fração dos fótons de baixa energia, tornando a 

medida de pulmão a mais adequada para a estimativa da incorporação através de 

medidas diretas. Assim, quando se objetiva uma monitoração após uma possível 

incorporação acidental, via inalação, este tipo de geometria é a indicada (IAEA, 1996). 

A figura 2 ilustra a geometria de monitoração de pulmão utilizando um sistema de 

detecção colimado com detetor de NaI(Tl) 3x3. 

 

 

Figura 2. Monitoração individual no sistema de 

detecção NaI 3x3; geometria de pulmão na UCCI - 

LABMIV - IRD. 
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2.2 Detetores 

O uso dos detetores na medição in vivo está ligado ao tipo de aplicação e, nos 

casos de monitoração de emergência, devem ser levados em consideração a 

possibilidade de mobilidade do equipamento até o local da monitoração, o tipo de 

detetor, o tamanho, a eficiência intrínseca de detecção, a resolução em energia e o custo. 

Os detetores de alto número atômico como os de iodeto de sódio ativado com tálio 

NaI(Tl) são os mais utilizados para a estimativa de contaminação interna por emissão de 

fótons com energia superior a 100 keV devido à alta eficiência de deteção. Por outro 

lado, sua baixa resolução em energia dificulta a análise em casos de contaminação 

interna por vários radionuclídeos emissores de fótons com energias próximas (IAEA, 

1996). Outro detetor utilizado em monitoração in vivo é o de germânio hiperpuro 

(HPGe) que apresenta alta resolução em energia quando aplicado à espectroscopia de 

raios gama. Este tipo de detetor é indicado para medição em órgãos específicos do 

corpo, entretanto, quando estão em operação, requerem resfriamento com nitrogênio 

líquido.  

 

2.3 Calibração para medição In Vivo 

A calibração para monitoração in vivo faz uso de padrões que são chamados de 

simuladores físicos antropomórficos, cuja forma aparente se aproxima de órgãos 

humanos. Os simuladores são produzidos contendo atividades conhecidas dos 

radionuclídeos necessários à calibração. A obtenção do fator de calibração, que 

relaciona a taxa de contagem obtida com a atividade presente no simulador, possibilita a 

determinação da atividade em um indivíduo monitorado, sendo a medição deste 

indivíduo realizada na mesma geometria de contagem do simulador.  

 

2.4 Modelos Biocinéticos e Dosimétricos 

A interpretação dos dados de bioanálise baseia-se em modelos biocinéticos e 

dosimétricos descritos em diversas publicações da Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (ICRP). Tais modelos descrevem a distribuição do radionuclídeo nos 

diferentes compartimentos do corpo humano após a incorporação, bem como a 

deposição de energia local, resultando, em última análise, na dose efetiva comprometida 

associada à incorporação do radionuclídeo de interesse. 

Os modelos biocinéticos disponibilizados nas publicações tais como ICRP 66, 
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68 e 78 (1994a; 1994b e 1997) descrevem como o radionuclídeo se comporta no 

organismo após a incorporação, permitindo estimar temporalmente as atividades 

presentes nos órgãos e eliminadas pela excreta. Estes modelos são baseados em dados 

provenientes da incorporação acidental com humanos, bem como em dados de 

experimentos com animais. 

Já os modelos dosimétricos da ICRP permitem o cálculo da dose efetiva 

comprometida no corpo inteiro ou a dose equivalente depositada em órgãos específicos, 

levando em consideração os fatores de peso associados à radiação (wr) e à 

radiossensibilidade do tecido biológico (wt). Estes modelos dependem das propriedades 

de decaimento do radionuclídeo (tipo de partícula e energia); e levam em conta a 

contribuição da irradiação cruzada, ou seja, a fração de deposição do radionuclídeo no 

órgão fonte irradiando o órgão alvo (ICRP, 1994b). 

Tanto os modelos biocinéticos quanto os dosimétricos baseiam-se em suposições 

sobre o padrão de exposição (incorporação única ou crônica), via de incorporação 

(inalação, ingestão, absorção através da pele e injeção), forma química e estado físico 

do material, além de características aerodinâmicas no caso de inalação de particulados e 

gases que podem ser determinadas experimentalmente (ICRP, 1997). Com os 

parâmetros considerados, pode-se estabelecer uma avaliação de exposição interna com a 

finalidade de garantir a segurança radiológica em situações que apresentem risco 

potencial de incorporação de radionuclídeos.  

  

2.4.1 Modelo Biocinético do Sistema Respiratório 

Em 1994, a ICRP publicou o modelo biocinético para o sistema respiratório 

(Human Respiratory Tract Model – HRTM) (ICRP, 1994b). O modelo considera o trato 

respiratório como quatro regiões anatômicas (Fig. 3): (1) a região extratorácica (ET), 

compreendendo o nariz anterior (ET1) e as fossas nasais posteriores, laringe, faringe e 

boca (ET2,); (2) a região brônquica (BB), constituída pela traqueia e brônquios, da qual 

o material depositado é eliminado por ação ciliar; (3) a região bronquiolar (bb), 

constituindo dos bronquíolos e bronquíolos terminais; e (4) da região intersticial 

alveolar (AI), composta pelos bronquíolos respiratórios, pelos ductos alveolares, pelos 

alvéolos e pelo tecido conjuntivo intersticial.  

De acordo com a ICRP 66 (1994b), o processo de absorção dos compostos pelo 

sangue é composto de dois estágios, dependentes do tempo. O primeiro estágio é a 
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absorção das partículas que já estão dissolvidas (fase rápida) e o segundo é a absorção 

das partículas que são progressivamente dissociadas e dissolvidas. 

 

 

Figura 3. Representação das regiões do sistema respiratório (ICRP, 1994b) 

 

A entrada do aerossol no trato respiratório se dá por fatores biológicos e físico-

químicos, como solubilidades e meia-vida física. Se o radionuclídeo estiver na forma de 

particulado, o tamanho, a densidade e a higroscopicidade determinarão a extensão da 

inalação, isto é, o particulado pode ficar retido no nariz e na boca, pode ser depositado 

no trato respiratório ou exalado, permanecendo distribuído pelos compartimentos.  

O tamanho do aerossol é um indicador importante no estudo do comportamento 

aerodinâmico, visto que as propriedades físicas do aerossol são dependentes de sua 

dimensão. Aerossóis frequentemente não possuem diâmetro uniforme, possuindo 

tipicamente uma distribuição log-normal de tamanho de partículas, e o melhor 

parâmetro para caracterizar esta distribuição é o Activity Median Aerodynamic Diameter 

(AMAD). Este parâmetro é definido como o diâmetro de uma esfera de massa 

específica unitária e mesma velocidade terminal da partícula real (IAEA, 1999b) quando 

a propriedade da partícula medida é a sua atividade. As propriedades físicas e químicas 
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também determinam a penetração dos radionuclídeos inalados, os locais de deposição, 

os tempos de retenção ou taxas de liberação, taxas de absorção no sangue e translocação 

para outros tecidos. 

Segundo a ICRP 66 (1994b), existem três tipos de absorção pulmonar – rápida, 

moderada e lenta (do inglês, fast, moderate e slow) (Tabela 1).  

 Tipo F (fast): materiais que são rapidamente absorvidos pelo sangue; representa 

a absorção de compostos solúveis. Há absorção significativa por ET2 e BB, mas 

uma parte do material inalado permanece no muco, sendo transferido para a 

glote pelo movimento mecânico dos cílios que revestem as paredes da parte 

superior do sistema, até serem transferidos para o sistema gastrintestinal, ou 

seja, 100% do material é transferido para o sangue com uma meia-vida de 

10 minutos. 

 Tipo M (moderate): - materiais com taxa intermediária de absorção; representa a 

absorção de compostos moderadamente insolúveis, 10% transferidos para o 

sangue com uma meia-vida de 10 minutos e 90% transferidos com meia-vida de 

140 dias. 

 Tipo S (slow): representa a absorção de compostos considerados insolúveis, 

0,1% sendo transferido para o sangue com uma meia-vida de 10 minutos e 

99,9% sendo transferidos com meia-vida de 7000 dias. 

Os parâmetros de absorção pulmonar são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros de absorção padrão para o material Tipo F, M. e S. 

 

 

2.5 Atividade Incorporada e Estimativa de Dose Efetiva Comprometida 

Baseado nos modelos biocinéticos e dosimétricos de distribuição dos 

radionuclídeos no organismo, pode-se avaliar a quantidade de material radioativo 

incorporada pelo indivíduo. Os resultados de atividade incorporada, obtidos por meio da 

Classe de absorção Meia- vida biológica 

Ti o F “fast” 10 minutos (100%) 

Tipo M “moderate” 10 minutos (10%) – 140 d (90%) 

Tipo S “slow” 10 minutos (0,1%) – 7000 d (99,9%) 
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determinação da atividade presente no indivíduo e do conhecimento dos fatores de 

retenção e excreção (mt), possibilitam a estimativa da dose equivalente e da dose efetiva 

comprometida, visto que estas últimas não se tratam de grandezas diretamente 

mensuráveis. 

Entende-se por Dose Efetiva Comprometida,  ( )  ∑      ( ) , o resultado 

da integral temporal da taxa de dose equivalente em órgão ou tecido T, extrapolada para 

o corpo inteiro, recebida por um indivíduo após a incorporação de material radioativo. 

Os coeficientes de dose (eg), estipulados para cada cenário de incorporação específico, 

baseiam-se nos parâmetros fisiológicos e anatômicos relacionados aos padrões de 

referência. Além disso, os parâmetros dosimétricos na avaliação da dose absorvida 

média no tecido T dependem de fatores importantes, tais como: tipo de incorporação 

(única ou crônica), via de incorporação (inalação, ingestão ou absorção através da pele) 

e características físico-químicas do radionuclídeo em questão, que devem ser 

considerados (ICRP, 1977). 

Desta forma, na monitoração interna, a determinação da atividade do 

radionuclídeo presente no indivíduo, feita através de medições de atividade no corpo 

inteiro, em órgãos ou tecidos, e medições de atividade em excreta (urina e fezes), 

possibilita estimar os valores de atividade incorporada e da dose efetiva comprometida, 

para cenários de incorporação específicos, cujos coeficientes de dose (eg) sejam 

conhecidos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2 Materiais 

 

3.1.1 Laboratório de Monitoração In Vivo 

O presente estudo foi desenvolvido nas instalações do Laboratório de 

Monitoração in vivo (LABMIV) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD-

CNEN), utilizando detetores NaI(Tl)8x4 e NaI(Tl)3x3 que se encontram instalados na 

Unidade de Contador de Corpo Inteiro (UCCI) e o detetor NaI(Tl)3x3 instalado na 

saleta de alta atividade. A sala da UCCI é composta de paredes de aço de 15 cm de 

espessura e dimensões internas de 2,50m x 2,50m x 2,62m, revestidas internamente com 

camadas adicionais de chumbo, cádmio e cobre com espessuras de 3; 1,5 e 0,5 mm 

respectivamente (Oliveira, 1989) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Unidade de Contador de Corpo Inteiro. 

      

A saleta de alta atividade (Figura 5) é composta de três paredes de alvenaria 

revestidas à meia altura com uma camada de chumbo com espessura de 1,0 mm, e chão 

de alvenaria revestido de chumbo com espessura de 5,0 cm (Mello, 2015).  Este local 

possui uma estrutura desmontável e transportável para suporte de detetores, utilizada 

originalmente no período inicial de atendimento aos radio-acidentados expostos a 
137

Cs 

em decorrência do acidente radiológico ocorrido em 1987, em Goiânia (Oliveira, 1991). 
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Figura 5. Sala de alta atividade. 

 

3.1.2 Simulador de Tórax e pulmão 

A calibração dos detetores foi realizada com um simulador de Tórax tipo LLNL 

e um par de pulmões de resina de poliuretano produzido pela Universidade de 

Cincinatti, contendo um total de 31343 ± 279 Bq de 
152

Eu na data da calibração (Figura 

6). 

 

 

Figura 6. Simulador LLNL de tórax e pulmões  
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Calibração do Sistema de Deteção 

A metodologia de calibração consiste na obtenção de curvas “Eficiência x 

Energia”, com base nas energias dos fótons de radiação gama mais intensos emitidos 

pelo 
152

Eu, a saber: 121,8; 344,3; 778,9; 1112,1 e 1408,0 keV. 

Nas figuras 7 e 8 estão representados os esquemas de decaimento do 
152

Eu por 

emissão de pósitron e beta menos respectivamente. 

 

Figura 7. Esquema de decaimento com probabilidade de emissão do 
152

Eu por 

emissão de pósitron para 
152

Sm. 
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Figura 8. Esquema de decaimento com probabilidade de emissão do 
152

Eu por 

emissão de beta menos para 
152

Gd. 

 

Uma das dificuldades encontradas quando o 
152

Eu é utilizado para calibração de 

detetores cintiladores a base e iodeto de sódio reside na sua baixa resolução em energia 

e também a possível ocorrência de contribuição do efeito soma, quando a distância fonte 

detector é menor que 10 cm. Em medições de baixa atividade, em que as amostras 

precisam estar próximas ao detector, é recomendável que seja feita a correção para deste 

fenômeno (El- khatib et al, 2017). Quando for imprescindível o uso do 
152

Eu, deverão 

ser programados estudos onde a distância fonte-detector possa ser variada e, assim, 

corrigida esta contribuição. Este trabalho não levou este fenômeno em consideração, 

pois se trata de uma técnica de avaliação preliminar em campo, visando uma primeira 

resposta a situações de emergência. Em caso de resultados positivos, medições mais 

precisas seriam realizadas em um contador de corpo inteiro, e a influência de tais 

fenômenos radiométricos seriam avaliados, ou, alternativamente, a geometria de deteção 

seria otimizada de forma a minimizá-los. 
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O Sistema de deteção #1 é composto por cristal de NaI(TI) 3x3 instalado na 

saleta de alta atividade. O simulador foi posicionado na vertical, em geometria de 

indivíduo monitorado em posição sentada, como mostra figura 9. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 9. Geometrias calibração do sistema de deteção de NaI(TI) 3x3 da saleta de alta 

atividade posicionado no centro do simulador (a), no pulmão direito (b) e no pulmão 

esquerdo (c) 

 

O sistema de deteção #2 é composto por um detetor de cristal NaI(TI) 3x3, 

colimado, instalado na unidade do contador de corpo inteiro (UCCI), uma cadeira com 

inclinação fixa e o simulador apoiado na cadeira, em geometria de monitoração de 

indivíduo deitado, como mostra a figura 10. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

  Figura 10. Geometrias calibração do sistema de deteção NaI(TI) 3x3 da UCCI 

posicionado no centro do simulador (a), no pulmão direito (b) e no pulmão esquerdo (c) 

 

O sistema de deteção #3 é composto por um detetor de cristal NaI(TI) 8x4, 

instalado na unidade do contador de corpo inteiro (UCCI), utilizando a cadeira fixa e o 

simulador posicionado em três posições, como mostra a figura 11. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 Figura 11. Geometrias calibração do sistema de deteção NaI(TI) 8x4 posicionado no 

centro do simulador (a), no pulmão direito (b) e no pulmão esquerdo (c).  

 

Para cada geometria avaliada, foram realizadas cinco medições de 2700 s e 

obtidos os valores de contagens para cada região de interesse (ROI), com o detetor 

posicionado à distância de 2 cm, coincidente com as marcações existentes na parte 

frontal do simulador: centro do tórax, pulmão direito e pulmão esquerdo. Cada sistema 

de deteção foi avaliado nas três geometrias de posicionamento do detetor em relação ao 

tórax. 

A eficiência de detecção é expressa pela razão entre a taxa de contagem (cps) e o 

produto da atividade (Bq) contida no simulador, corrigida para a data da calibração, e a 

intensidade gama do fóton, calculada conforme a equação (1): 

 

  (
   

  
)      (       )                                             ( ) 

 

Onde: 

Ef = eficiência de deteção;  

cps = taxa de contagem do simulador na região de interesse;  

Ativ = atividade em Bequerel 

Ig = intensidade gama do fóton emitido pelo radionuclídeo. 

 

Foram determinadas as equações de eficiência de detecção para os diferentes 

sistemas e geometrias avaliados, a partir das curvas obtidas conforme citado no item 

3.2.1. 
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A partir destas equações é possível determinar a eficiência de detecção para cada 

radionuclídeo em particular, utilizando-se as energias de emissão gama dos respectivos 

radionuclídeos, a saber:  
134

Cs (795,9 keV), 
137

Cs (661,6 keV) e 
106

Ru (511,8 keV). 

 

3.2.2 Avaliação da Sensibilidade da Técnica 

No presente estudo, foram selecionados os radionuclídeos 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru 

para a avaliação da sensibilidade da técnica na monitoração in vivo nos pulmões. Esta 

escolha se baseou no fato destes radionuclídeos apresentarem longa meia vida física e 

maior interesse no caso de um acidente com liberação de pluma radioativa, em se 

tratando de situações de acidentes radiológicos e nucleares.  

A partir dos valores das eficiências de detecção correspondentes aos 

radionuclídeos 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru, são calculados os respectivos valores dos 

parâmetros utilizados para a avaliação da sensibilidade da técnica, que são a AMD 

(atividade mínima detetável), IMD (incorporação mínima detetável) e DEMD (dose 

efetiva mínima detetável). A AMD representa o limite inferior de atividade abaixo do 

qual o sistema de deteção não tem capacidade de identificar o radionuclídeo avaliado e, 

acima deste valor, aplicando-se uma avaliação estatística, pode ser considerado como a 

menor quantidade do radioisótopo passível de ser detectado. Esta grandeza expressa a 

sensibilidade do sistema de detecção nas condições de calibração e medição, sendo uma 

função direta do background e inversa da eficiência de deteção. A AMD é calculada de 

acordo com a equação (2):  

 

                                                (  )  
(      √ )

       
                                                      ( )                                     

Onde: 

AMD = atividade mínima detetável (Bq) do radionuclídeo de interesse;  

N = total de contagens do background na região de interesse; 

Ef = eficiência de detecção (cps/Bq); 

T = tempo de contagem em segundos; 

Ig = intensidade gama do fóton. 

Para a determinação da AMD foram realizadas medições de um indivíduo não 

exposto para cada sistema de detecção avaliado. A figura 12 ilustra a medição de 

background em uma das geometrias usadas no sistema de deteção #1. 
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Figura 12. Medição do background na saleta utilizando o detetor NaI(TI) 3x3. 

  

A Incorporação Mínima Detetável (IMD) é uma função direta da AMD e 

depende do cenário de exposição e do tempo decorrido entre a incorporação e a 

medição. A IMD é calculada de acordo com a equação (3): 

 

                                                             ( )                                               ( )          

 

Onde: 

AMD = Atividade mínima detetável;  

m(t)inh = Fração da incorporação do radionuclídeo  or inalação em função do tem o “t” 

(Bq/Bq). 

 

O último parâmetro a ser calculado visando à avaliação da sensibilidade do 

sistema de deteção é a Dose Efetiva Mínima Detetável, que é diretamente proporcional 

ao valor da IMD e ao coeficiente de dose, e(g), específico para cada radionuclídeo de 

interesse, considerando o cenário de exposição adotado. A DEMD é calculada de acordo 

com a equação (4): 

 

                                                                      ( )                                           ( ) 

Onde: 

IMD ina  = Incorporação mínima detetável no cenário de exposição adotado (Bq);  

e(g) ina = Coeficiente de dose para inalação ou ingestão do radionuclídeo, sendo de 50 

anos para adultos e 70 anos para crianças. (Sv/Bq). 
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A DEMD expressa a sensibilidade do sistema de deteção para fins de estimativa 

de dose efetiva. Os valores de “m(t)” e “e(g)” utilizados  ara os cálculos de IMD e 

DEMD são parâmetros biocinéticos e dosimétricos obtidos com o software AIDE 

(Bertelli, 2008). Neste trabalho utilizam-se valores de m(t) correspondentes a 1 e 7 dias 

após a incorporação via inalação. Os valores de m(t) e e(g) estão representados na 

tabela 2. 

 

Tabela 2: Parâmetros biocinéticos e dosimétricos do 
134

Cs, 
137

Cs, e
 106

Ru 

utilizados para os cálculos de incorporação mínima detetável e dose efetiva mínima 

detetável, correspondentes ao cenário de incorporação de radionuclídeo via inalação. 

  

mt (inalação)/ AMAD 1 

Composto M   

Radionuclídeo  1 dia (Bq/Bq) 7 dias (Bq/Bq) e(50) (mSv/Bq) 

134
Cs 1.69 x 10

-1
 9.85 x 10

-2
 8.23 x 10

-6
 

137
Cs 1.70 x 10

-1
 9.91 x 10

-2
 8.84 x 10

-6
 

103
Ru 1.67 x 10

-1
 8.76 x 10

-2
 2.26 x 10

-6
 

 

 

3.2.3 Software AIDE (Activity and Internal Dose Estimates) 

Este software tem sido continuamente desenvolvido e testado por mais de 

20 anos em várias situações de exposição interna incluindo cenários de acidentes e 

exposições ocupacionais de rotina. A figura 13 ilustra a tela de abertura do programa. 

O programa permite calcular atividades em compartimentos, doses equivalentes 

em tecidos e órgãos e doses efetivas decorrentes de incorporação de uma grande 

variedade de radionuclídeos em diferentes vias de incorporação, formas químicas e 

físicas. A figura 14 apresenta um exemplo de simulação de cenário para cálculo de 

atividades em compartimentos e dose efetivas por inalação de 
137

Cs.  
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Figura 13. Tela inicial do software AIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Exemplo de tela para o cálculo de atividade e da dose 

interna. 
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3.2.4 Validação da Técnica 

Com o objetivo de se validar as técnicas desenvolvidas neste trabalho, foram 

realizadas, na geometria central, medições do simulador de tórax contendo um par de 

pulmões com atividade padrão de (22510 ± 269) Bq de 
60

Co. O procedimento foi 

realizado para os três sistemas de deteção avaliados. Foram registradas as contagens 

líquidas, no tempo de 5 minutos, nas duas regiões de interesse correspondentes às 

emissões gama do 
60

Co e, utilizando-se a curva de eficiência de cada sistema detecção, 

foram calculadas as atividades, sendo as mesmas comparadas à atividade padrão do 

simulador. Na tabela 3 estão especificadas as regiões de interesse do 
60

Co, utilizadas no 

presente trabalho. 

 

Tabela 3: Energias correspondentes às emissões gama do 
60

Co e suas respectivas 

regiões de interesse. 

  60
Co (1) 

60
Co (2) 

Foto Pico (keV) 1173 1332 

RDI (Canais) 347 - 408 414 - 470 

RDI Energia (keV) 1094 - 1250 1265- 1407 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 4 apresenta as equações das curvas de eficiência x energia para os 

diferentes sistemas e geometrias. Os gráficos contendo as curvas de eficiência e suas 

incertezas são apresentados no anexo II. 

 

Tabela 4: Curvas de eficiência x Energia e respectivos coeficientes de correlação 

obtidos para os três sistemas de deteção avaliados. 

 

Tomando-se como base de comparação a geometria Central, observa-se que o 

sistema #3 (NaI8x4) apresenta valor de eficiência inicial (para En = 0 keV) cerca de 

10 vezes superior ao valor obtido no sistema #2 (NaI3x3 na UCCI), e 4 vezes superior 

ao sistema #1 (NaI3x3 na saleta de alta atividade). Estas diferenças de eficiência de 

deteção podem ser atribuídas ao maior volume do cristal de NaI do sistema #3. A 

diferença observada entre os dois sistemas que utilizam detetores NaI3x3 (Sistema #1 e 

#2) se justifica pelo fato do sistema #2 ser instalado no interior do colimador de Pb, a 

5 cm de profundidade, de tal forma que a distância entre a superfície do simulador e a 

face frontal do cristal do sistema #2 ser maior do que no sistema #1, que não possui 

colimador. 

As tabelas 5, 6 e 7 apresentam, respectivamente, os valores de eficiências 

obtidas por meio das curvas, bem como as AMD, IMD, DEMD para os Sistemas de 

deteção 1, 2 e 3, relativos à monitoração in vivo de 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru nos pulmões. 

Sistema de 

deteção 
Geometria Curva Ef (cps/dps) x En (keV) R

2 

Sistema #1 

Central Ef  = 0,0067e
-0,0008 x En 

0,9558 

Direita Ef  = 0,0078e
-0,0008 x En

 0,9562 

Esquerda Ef  = 0,0046e
-0,0006 x En

 0,8885 

Sistema #2 

Central Ef  = 0,0020e
-0,0007 x  En

 0,7724 

Direita Ef  = 0,0028e
-0,0009 x En

 0,9190 

Esquerda Ef  = 0,0019e
-0,0008 x En

 0,8911 

Sistema #3 

Central Ef  = 0,0251e
-0,0005 x En

 0,9488 

Direita Ef  = 0,0237e
-0,0005 x En

 0,8979 

Esquerda Ef  = 0,0208e
-0,0006 x En

 0,8581 
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Para a avaliação de incorporação e dose, foi considerado um cenário de inalação, 

supondo classe de solubilidade da partícula como M (moderada) e tamanho 

aerodinâmico médio em atividade (AMAD) correspondente a 1 micrômetro. Os valores 

encontrados são referentes a 1 e 7 dias após a incorporação.  

 

Tabela 5: Sensibilidade da técnica para monitoração in vivo de 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru nos 

pulmões considerando incorporação de partículas tipo M e AMAD 1 micrômetro; 

calibração realizada na saleta com o detetor NaI(TI) 3x3 (Sistema #1), posicionado na 

marcação pontual no centro, no pulmão direito e esquerdo do simulador. 

Geo- 

metria 
Nuclídeo 

Ef 

(cps/Bq) 

AMD (Bq) 

(T=300 s) 

IMD (Bq) 

1 dia 

IMD 

(Bq) 

7 dias 

DEMD 

 1 dia 

 (x10
-2

) 

 (mSv) 

DEMD 

7 dias 

(x10
-2

)    

(mSv) 

Central 

134
Cs 0,0035 322 1905 3268 1,6 2,7 

137
Cs 0,0039 347 2039 3498 1,8 3,1 

106
Ru 0,0044 484 2862 4946 7,5 12,9 

Direita 

134
Cs 0,0041 279 1652 2834 1,4 2,3 

137
Cs 0,0046 301 1773 3041 1,6 2,7 

106
Ru 0,0052 417 2465 4260 6,4 11,1 

Esquerda 

134
Cs 0,0029 397 2347 4027 1,9 3,3 

137
Cs 0,0031 440 2586 4437 2,3 3,9 

106
Ru 0,0034 632 3737 6458 9,8 16,9 

 

A geometria de pulmão direito apresenta maior sensibilidade para o sistema 

NaI(Tl) 3x3 na saleta, como mostra a tabela 5. Isto se deve ao fato do pulmão esquerdo 

apresentar menor volume, pois partilha o espaço torácico com o coração. Assim, a 

maior deposição de material radioativo ocorre no pulmão direito, apresentando este 

maior atividade e, consequentemente, maior contribuição nas contagens para esta 

geometria. 
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Tabela 6: Sensibilidade da técnica para monitoração in vivo de 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru nos 

pulmões considerando incorporação de partículas tipo M e AMAD 1 micrômetro; 

calibração realizada na UCCI com o detetor NaI(TI) 3x3 colimado (Sistema #2), 

posicionado na marcação pontual no centro, no pulmão direito e esquerdo do simulador. 

Geometri

a  
Nuclídeo 

Eff 

(cps/dps) 

AMD (Bq) 

(T=300 s) 

IMD 

(Bq) 

 1 dia 

IMD 

 (Bq) 

 7 dias 

DEMD 

 1 dia 

(x10
-2

) 

(mSv) 

DEMD 

 7 dias (x10
-2

) 

(mSv) 

Central 

134
Cs 0,0011 102 604 1037 0,50 0,85 

137
Cs 0,0013 96 561 965 0,50 0,85 

106
Ru 0,0014 112 660 1141 1,72 2,98 

Direita 

134
Cs 0,0026 44 258 442 0,21 0,36 

137
Cs 0,0026 49 287 493 0,25 0,43 

106
Ru 0,0027 56 329 569 0,86 1,48 

Esquerda 

134
Cs 0,0010 101 600 1030 0,50 0,85 

137
Cs 0,0011 117 690,3 1184 0,61 1,05 

106
Ru 0,0013 111 659,5 1140 0,17 2,97 

 

 

Observa-se na tabela 6 que, para o Sistema #2, apesar da eficiência de contagem 

ser menor pelo fato do detetor NaI(Tl) 3x3 estar colimado, os valores de AMD são 

menores quando comparados ao Sistema #1. Isto se explica pela característica de 

constituição da sala de monitoração, que possui uma construção que apresenta maior 

efeito de blindagem às radiações de fundo naturais.  

Para monitorações realizadas 1 ou 7 dias após a incorporação, a geometria de 

pulmão direito apresentou maior sensibilidade para o sistema de deteção NaI(Tl) 3x3 na 

UCCI pelos mesmos motivos apresentados anteriormente para o Sistema #1. 

 

 



27 

 

 

Tabela 7: Sensibilidade da técnica para monitoração in vivo de 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru nos 

pulmões considerando incorporação de partículas tipo M e AMAD 1 micrômetro; 

calibração realizada na UCCI com o detetor NaI(TI) 8x4 (Sistema #3), posicionado na 

marcação pontual no centro, no pulmão direito e esquerdo do simulador. 

Geometria  Nuclídeo Eff (cps/dps) 
AMD Bq 

(T=300 s) 

IMD (Bq) 

 1 dia 

IMD (Bq) 

 7 dias 

DEMD 

 1 dia 

 (x10
-2

) 

(mSv) 

DEMD 

 7 dias 

(x10
-2

) 

(mSv) 

Central 

134
Cs 0,0169 22 128 220 0,11 0,18 

137
Cs 0,0180 23 135 232 0,12 0,21 

106
Ru 0,0194 24 142 246 0,37 0,64 

Direita 

134
Cs 0,0159 22 133 227 0,11 0,19 

137
Cs 0,0170 24 144 247 0,13 0,22 

106
Ru 0,0183 25 151 261 0,40 0,68 

Esquerda 

134
Cs 0,0129 28 167 287 0,14 0,24 

137
Cs 0,0140 29 172 296 0,15 0,26 

106
Ru 0,0153 31 184 318 0,49 0,83 

 

No sistema #3, a sensibilidade na geometria Central é a mais alta, embora muito 

próxima dos valores obtidos na geometria Direita, e ligeiramente superior à posição 

esquerda, para os três radionuclídeos avaliados. 

De acordo com as tabelas apresentadas, os sistemas de deteção instalados no 

interior da UCCI são mais sensíveis que o instalado na saleta de alta atividade, como 

por exemplo, para a detecção de 
106

Ru na geometria central após 7 dias de incorporação.  

Em termos de AMD e DEMD, o Sistema #3, com detetor de NaI(Tl) 8x4 é 

aproximadamente 5 vezes mais sensível que o Sistema #2, com detetor de NaI(Tl) 3x3  

colimado, e é aproximadamente 20 vezes mais sensível quando comparado com 

Sistema #1. Porém este último, com o detetor NaI(Tl) 3x3 na saleta, pode atingir valores 

de dose similares aos demais sistemas, quando aumentado o tempo de contagem e, 

consequentemente, havendo o aumento da sensibilidade da técnica.   

É importante ressaltar, contudo, que todas as técnicas utilizadas apresentam 

sensibilidade suficiente para detetar atividades de 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru que resultem em 

DEMD inferiores a 1 mSv, de acordo com o cenário de exposição adotado neste 

trabalho.  
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As figuras 13, 14, 15, 16, 17 e 18 ilustram as DEMDs para cada sistema avaliado 

nas geometrias central (c), direita (d) e esquerda (e) após 1 e 7 dias de incorporação de 

134
Cs, 

137
Cs e 

106
Ru. 

 

 

Figura 15. Comparação entre as DEMDs para as técnicas #1, #2 e #3 

avaliadas após 1 dia de incorporação de 
134

Cs. 

 

 

Figura 16.Comparação entre as DEMDs  para as técnicas #1, #2 e #3 

avaliadas após 1 dia de incorporação de 
137

Cs. 
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Figura 17. Comparação entre as DEMDs para as técnicas #1, #2 e #3 

avaliadas após 1 dia de incorporação de 
106

Ru. 

 

 

Figura 18. Comparação entre as DEMDs para as técnicas #1, #2 e #3 avaliadas 

após 7 dia de incorporação de 
134

Cs. 

0,00E+00

5,00E-02

1,00E-01

1,50E-01

2,00E-01

2,50E-01

3,00E-01

3,50E-01

4,00E-01

4,50E-01

5,00E-01

saleta NaI 3x3 CCI NaI 3x3 CCI NaI 8x4

central

direita

esquerda

DEMD - 106Ru 

0,00E+00
2,50E-03
5,00E-03
7,50E-03
1,00E-02
1,25E-02
1,50E-02
1,75E-02
2,00E-02
2,25E-02
2,50E-02
2,75E-02
3,00E-02
3,25E-02
3,50E-02

saleta NaI 3x3 CCI NaI 3x3 CCI NaI 8x4

central

direita

esquerda

DEMD - 134Cs 



30 

 

 

 

Figura 19. Comparação entre as DEMDs para as técnicas #1, #2 e #3 

avaliadas após 7 dia de incorporação de 
137

Cs. 

 

 

Figura 20.  Comparação entre as DEMDs para as técnicas #1, #2 e #3 

avaliadas após 7 dia de incorporação de 
106

Ru. 
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As geometrias Direita e Esquerda são mais susceptíveis a erros relacionados à 

diferença entre o formato do corpo dos indivíduos medidos e o simulador utilizado para 

a calibração. Como exemplo pode-se citar a monitoração de pessoas obesas e mulheres. 

Ocorre que quanto maior o volume das mamas, maior será a atenuação da radiação e 

menos interações ocorrerão no volume sensível do detetor, diminuindo a eficiência das 

deteção. Deve-se ressaltar que o simulador de tórax utilizado na calibração não prevê a 

diferença de atenuação devido à presença das mamas. Além disso, destaca-se o fato de 

que a diferença de valores apresentados nos resultados para as diferentes geometrias são 

irrelevantes do ponto de vista da monitoração interna. Assim, por uma questão de 

praticidade, a geometria central é a mais adequada para este tipo de monitoração em 

situações de emergência. 

A tabela 8 apresenta os valores de contagens líquidas obtidas a partir das 

medições do radionuclídeo 
60

Co, em duas regiões de energia de emissão gama, quando 

da realização da validação das geometrias de monitoração em estudo. Foi utilizada a 

geometria de posicionamento central do detetor para esta verificação e, com base nos 

resultados obtidos, foi considerada validada a técnica para as demais geometrias. 

 

Tabela 8: Contagens líquidas para o primeiro e segundo pico do 
60

Co. 

Sistema de deteção 

Contagem líquida 

60
Co (1) 

1173 keV 

60
Co (2) 

1332 keV 

1 - Saleta NaI 3x3 14233 12033 

2 - UCCI NaI 3x3 5246 4855 

3 - UCCI NaI 8x4 91539 84035 

 

A sensibilidade do NaI(Tl) 8x4 é superior aos demais pois o volume deste cristal 

é maior. Logo em seguida, o detetor que apresenta maior sensibilidade é o NaI(Tl) 3x3 

instalado na saleta de alta atividade. Como discutido anteriormente, a ausência do 

colimador permite que um maior número de fótons interaja com o cristal em relação ao 

NaI(Tl) 3x3 colimado. A tabela 9 mostra as eficiências correspondentes para cada 

sistema de detecção de acordo com suas curvas de calibração.  
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Tabela 9: Eficiências referentes aos picos do 
60

Co para os sistemas de detecção 

na posição central. 

Sistema de deteção 
Eficiência (cps/Bq) 

60
Co (1) 

60
Co (2) 

CCI NaI 8x4 0,0140 0,0129 

CCI NaI 3x3 (col) 0,0009 0,0008 

Saleta NaI 3x3 0,0026 0,0023 

 

A tabela 10 apresenta as atividades calculadas, correspondentes aos dois picos 

de 
60

Co, bem como as médias das atividades de cada sistema de detecção e a razão entre 

a atividade calculada através da técnica aplicada e a atividade de referência do 

simulador padrão de pulmão contendo 
60

Co. 

 

Tabela 10: Atividades calculadas utilizando cada um dos picos de 
60

Co, 

atividades médias calculadas por cada sistema de deteção e razão entre as atividades 

calculadas e a atividade referência de 
60

Co no simulador (22510 ± 269) Bq). 

Sistema de deteção 

Atividade 
60

Co 

(Bq) 

 
Atividade 

Média 
R 

(Pico 1) (Pico 2)  

CCI NaI 8x4 21853 21722  21788 0,97 

CCI NaI 3x3 (col) 19874 20558  20216 0,90 

Saleta NaI 3x3 18098 17376  17737 0,79 

 

Verifica-se que a razão (R), calculada para os três sistemas de detecção 

avaliados, apresentam valores na faixa 0,79 a 0,97, admissíveis para a técnica de 

monitoração in vivo, considerando-se a variedade de fatores que interferem na exatidão 

deste tipo de técnica (Castellani, 2013). Deve-se destacar também que tais discrepâncias 

seriam aceitáveis em exercícios de intercomparação, estando dentro dos limites de 

aceitação internacionais (ISO, 2005). O sistema de deteção #1, instalado na saleta de 

alta atividade, foi o que apresentou maior discrepância em relação à atividade de 

referência, com diferença superior a 20%. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, comparativamente, a UCCI é o 

lugar mais apropriado para medição da atividade corporal. Entretanto, em uma situação 
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real, o sistema portátil (#1) é o que seria utilizado para uma primeira avaliação da 

severidade do acidente em termos de incorporação de radionuclídeos. 

Com relação às incertezas associadas à técnica, é importante ressaltar que trata-se de 

uma metodologia a ser aplicada em situações de emergência. E caso sejam detetadas 

incorporações relevantes, medições mais detalhadas seriam recomendadas a serem 

executadas nos indivíduos envolvidos no acidente.  

A avaliação de técnicas de monitoração in vivo requer uma série de experimentos 

específicos complementares a fim de identificar as incertezas do Tipo A e B e seu peso 

na incerteza combinada total do processo de monitoração. O Guia IDEAS, editado pela 

Comunidade Europeia, fornece uma estimativa dos fatores que contribuem para a 

incerteza associada às técnicas de monitoração in vivo. O chamado scatering factor 

total, no caso de radionuclídeos que emitem fótons da alta energia, é estimado da ordem 

de 1,2 dependendo do sistema de deteção e da geometria de medição, como mostra a 

tabela 11. 

 

Tabela 11. Fatores de dispersão (sfi) típicos da monitoração in vivo de 

radionuclídeos emissores de fótons com energia 100 > keV. 

Componentes de incerteza (tipo) sfi 

Estatística das contagens (A) 1,07 

Posicionamento do detetor (B) 1,05 

Sinal do background (B) 1,05 

Espessura da camada torácica (B) 1,12 

Distribuição da atividade (B) 1,05 

Dimensão do corpo (B) 1,07 

Pico soma (B) 1,05 

Atividade do padrão (B)      1,01 

Meia-vida (B) 1,001 

Fator de dispersão total (sf) 1,17 
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5 CONCLUSÕES 

 

A geometria mais apropriada para a monitoração em situações de emergência 

dependerá das propriedades biocinéticas do radionuclídeo de interesse. No caso de 

exposição via inalação, tema deste trabalho, a geometria recomendada seria o 

posicionamento do detetor direcionado ao centro do tórax, quando há contribuição de 

ambos os pulmões na taxa de contagem registrada.  

Baseado na avaliação da sensibilidade das técnicas estudadas, expressas pelas 

DEMDs obtidas e por meio das calibrações realizadas para os diferentes sistemas de 

detecção, conclui-se que, para uma monitoração realizada 1 ou 7 dias após a 

incorporação, o sistema de deteção #3 (NaI(Tl) 8x4 na UCCI) é o mais sensível para 

monitoração dos três radionuclídeos,  
134

Cs,  
137

Cs e 
106

Ru. Este resultado já era 

esperado e está diretamente relacionado às dimensões do cristal de NaI 8x4 em relação 

aos demais avaliados. 

A técnica utilizando o NaI(Tl) 3x3 na saleta de alta atividade foi a que 

apresentou menor sensibilidade. Isto se deve à maior taxa de contagem da radiação de 

fundo em relação ao interior da sala blindada da UCCI. Entretanto o seu uso é factível 

em situações de emergência já que, mesmo apresentando menor sensibilidade, mesmo 

assim os valores de DEMD apresentam-se na ordem de milisieverts. Nestas situações, a 

rapidez na obtenção de resultados é fundamental e sua principal característica é a 

facilidade de transporte do sistema, peculiaridade que os demais sistemas não possuem. 

Baseado neste critério esta técnica também pode ser utilizada em situações de 

emergência, mesmo que não seja tão sensível quanto as demais técnicas. 

Com base nos valores estimados de DEMD para os cenários de exposição 

simulados neste trabalho, conclui-se que as técnicas utilizadas são capazes de detetar 

níveis de atividades de 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru nos pulmões, decorrentes de incorporações 

que resultam em doses efetivas com valores na ordem de 10
-2

 mSv, para todos os 

sistemas propostos neste trabalho. Sendo assim, a metodologia é válida para sua 

utilização em situações de emergências com incorporação via inalação dos 

radionuclídeos citados, supondo monitoração realizada entre 1 a 7 dias após o acidente. 
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ANEXO I 

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS PULMÕES DE 
152

 EU. 
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ANEXO II 

PLANILHAS COM AS CONTAGENS DAS MEDIÇÕES, CÁLCULOS DE (EF, 

AMD, IMD E DEMD) E SUAS RESPECTIVAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO. 

 

Medição na saleta de alta atividade com detetor NaI(Tl) 3x3 

 na geometria no centro do pulmão. 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 3x3-Saleta 

Distância fonte- detetor (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 13-mar-18 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1412 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 31857,60 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

 

  Pico 1 Pico 3 Pico 6 Pico 7 

CFP Principal 48 128 390 497 

Energia (keV) 121,78 344,28 1112,07 1408,01 

RDI (canais) 40-56 113-142 367-423 470-530 

RDI(keV) 96,8-142,5 316,6-388,0 1030,4-1190,3 1324,5-1495,8 

Igama principal 0,28580 0,26500 0,13644 0,21005 

Igama Total na RDI 0,285960 0,276824 0,260483 0,218419 
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Contagem (área) 1 3 6 7 

1 141310 127097 54451 46347 

2 140805 126105 54375 44755 

3 143046 128561 53177 45482 

4 144328 127173 54108 44518 

5 146759 128088 54775 45327 

Média da Contagem  Eu-152 143250 127405 54177 45286 

DP Média 2411 954 608 714 

cps Eu-152 53,1 47,2 20,1 16,8 

Incert. cps Eu-152 0,08 0,03 0,02 0,02 

DPS 8963 8677 8164 6846 

incert. DPS 80 77 73 61 

Eficiência (cps/dps) 0,0058 0,0054 0,0024 0,0024 

Incert da Efic 0,00005 0,00005 0,00002 0,00002 

 

 

Pico 
Energia       

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 121,78 0,0058 

3 344,28 0,0054 

6 1112,07 0,0024 

7 1408,01 0,0024 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0067e-8E-04x 

R² = 0,9558 

0,000 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,006 

0,007 

0,008 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
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Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0035 

Cs-137 661,6 0,0039 

Ru-106 511,8 0,0044 

Co-60 (1) 1173 0,0026 

Co-60 (2) 1332 0,0023 

 

 

Determinação da AMD 

(Bq) em 900 e 300  segundos   

  
Contagem 

não IOE 
Int. gama 

AMD Bq               

(900 s) 

AMD 

Bq      

(300 s) Radionuclídeo 

Cs-134 11889 0,8553 185,829 321,866 

Cs-137 16925 0,8510 200,140 346,653 

Ru-106 47782 0,2000 1269,274 2198,447 

 

 

Determinação do IMD 

(Bq) 
utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
 1 dia 

(Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq)               

1 dia 

IMD 

(Bq)               

7dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,69E-01 9,85E-02 1904,53 3267,67 

Cs-137 1,70E-01 9,91E-02 2039,13 3498,01 

Ru-106 1,69E-01 9,78E-02 13008,56 22479,01 

 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 

segundos 

mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  e(50) 

(mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv)   1 dia 

DEMD (mSv)               

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 1,57E-02 2,69E-02 

Cs-137 8,84E-06 1,80E-02 3,09E-02 

Ru-106 2,61E-05 3,40E-01 5,87E-01 
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Medição na saleta de alta atividade com detetor 3x3 na geometria de pulmão direito. 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 3x3-Saleta 

Distância fonte- colimador (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 21-out-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 22/06/1903 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32503,14 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

  Pico 1 Pico 3 Pico 6 Pico 7 

CFP Principal 48 128 390 497 

Energia (keV) 121,78 344,28 1112,07 1408,01 

RDI (canais) 40-56 113-142 367-423 470-530 

RDI(keV) 96,8-142,5 316,6-388,0 1030,4-1190,3 1324,5-1495,8 

Igama principal 0,28580 0,26500 0,13644 0,21005 

Igama Total na RDI 0,285960 0,276824 0,260483 0,218419 

 

Contagem (área) 1 3 6 7 

1 172796 150049 61677 51579 

2 175047 148132 62517 53402 

3 171670 149201 64172 52853 

4 173718 148313 61876 52937 

5 173406 149928 62560 53045 

Média da Contagem  Eu-152 173327 149125 62560 52763 

DP Média 1239 887 981 694 

cps Eu-152 64,2 55,2 23,2 19,5 

Incert. cps Eu-152 0,04 0,03 0,03 0,02 

DPS 9145 8852 8330 6985 

incert. DPS 80 77 73 61 

Eficiência (cps/dps) 0,0069 0,0061 0,0027 0,0028 

Incert da Efic 0,00006 0,00005 0,00002 0,00002 
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Pico 
Energia    

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 121,78 0,0069 

3 344,28 0,0061 

6 1112,07 0,0027 

7 1408,01 0,0028 

 

 

 

 

Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0041 

Cs-137 661,6 0,0046 

Ru-106 511,8 0,0052 

 

 

Determinação da AMD 

(Bq) em 900 e 300 segundos   

  Contagem 

não IOE 
Int. gama 

AMD Bq     

(900 s) 

AMD Bq        

(300 s) Radionuclídeo 

Cs-134 12121 0,8553 161,172 279,159 

Cs-137 17334 0,8510 173,980 301,342 

Ru-106 48047 0,2000 1093,293 1893,639 

 

y = 0,0078e-8E-04x 
R² = 0,9562 

-0,001 

0,000 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,006 

0,007 

0,008 

0 500 1000 1500 

Eficiência x Energia 
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Determinação do IMD 

(Bq) 
utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

   1 dia 

(Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq)         

1 dia 

IMD (Bq)            

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 1651,83 2834,10 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 1772,60 3040,79 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 11204,96 19362,36 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 

seg 

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
e(50) 

(mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv)  

1 dia 

DEMD 

(mSv)   

 7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 1,36E-02 2,33E-02 

Cs-137 8,84E-06 1,57E-02 2,69E-02 

Ru-106 2,61E-05 2,92E-01 5,05E-01 

 

 

Medição na saleta de alta atividade com detetor 3x3 na geometria de pulmão esquerdo. 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 3x3-Saleta 

Distância fonte- colimador (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 22-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1301 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32357,56 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 
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  Pico 1 Pico 3 Pico 6 Pico 7 

CFP Principal 48 128 390 497 

Energia (keV) 121,78 344,28 1112,07 1408,01 

RDI (canais) 40-56 113-142 367-423 470-530 

RDI(keV) 96,8-142,5 316,6-388,0 1030,4-1190,3 1324,5-1495,8 

Igama principal 0,28580 0,26500 0,13644 0,21005 

Igama Total na RDI 0,285960 0,276824 0,260483 0,218419 

 

Contagem (área) 1 3 6 7 

1 105174 93483 42773 39557 

2 102796 87958 42548 40353 

3 105122 90297 40827 40298 

4 102530 90780 40061 40180 

5 105917 92283 41885 40186 

Média da Contagem  Eu-152 104308 90960 41619 40115 

DP Média 1537 2098 1153 320 

cps Eu-152 38,6 33,7 15,4 14,9 

Incert. cps Eu-152 0,05 0,07 0,04 0,01 

DPS 9104 8813 8293 6953 

incert. DPS 80 77 73 61 

Eficiência (cps/dps) 0,0042 0,0038 0,0018 0,0021 

Incert da Efic 0,00004 0,00003 0,00002 0,00002 

 

Pico 
Energia 

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 121,78 0,0042 

3 344,28 0,0038 

6 1112,07 0,0018 

7 1408,01 0,0021 
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Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0029 

Cs-137 661,6 0,0031 

Ru-106 511,8 0,0034 

 

 

Determinação da 

AMD (Bq) em 900 e 300 segundos   

  
Contagem 

não IOE 
Int. gama 

AMD Bq           

(900 S) 

AMD Bq         

(300 s) 
Radionuclídeo 

Cs-134 12111 0,8553 228,997 396,634 

Cs-137 17310 0,8510 253,852 439,685 

Ru-106 48778 0,2000 1657,333 2870,585 

 

Determinação do 

IMD (Bq) utilizando tempo de contagem de 300segundos   

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

   1 dia 

(Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq)               

1 dia 

IMD (Bq)              

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 2346,95 4026,74 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 2586,38 4436,78 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 16985,71 29351,58 

 

y = 0,0046e-6E-04x 
R² = 0,8885 

0,000 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,006 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Eficiência x Energia 
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Determinação da DEMD 

(mSv) utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  e(50) 

(mSv/Bq) 

DEMD (mSv)       

1 dia 
DEMD (mSv)         

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 1,93E-02 3,31E-02 

Cs-137 8,84E-06 2,29E-02 3,92E-02 

Ru-106 2,61E-05 4,43E-01 7,66E-01 

 

 

Medição no CCI com detetor 3x3 colimado na geometria de centro do pulmão. 

 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 3x3 

Distância da blindagem (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 28-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1307 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32330,34 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

  Pico 1 Pico 2 Pico 5 

Centroid 46 224 480 

Energia (keV) 344,3 778,9 1408,0 

RDI (canais) 30-59 203-245 448-508 

RDI(keV) 284,5-389,4 726,5-831,4 1320,9-1485,8 

Igama principal 0,26500 0,12942 0,21005 

Igama Total na RDI 0,276824 0,136155 0,218419 
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Contagem (área) 1 2 5 

1 42482 10754 14102 

2 42605 11062 14594 

3 42319 9976 14649 

4 41451 10250 15000 

5 41580 8972 14458 

Média da Contagem  Eu-152 42087 10203 14561 

DP Média 534 808 325 

cps Eu-152 15,6 3,8 5,4 

Incert. cps Eu-152 0,02 0,02 0,01 

DPS 8950 4402 7062 

incert. DPS 77,2 38,0 60,9 

Eficiência (cps/dps) 0,0017 0,0009 0,0008 

Incert da Efic 0,00002 0,00001 0,00001 

     

Pico 
Energia 

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 344,30 0,0017 

2 778,90 0,0009 

5 1408,00 0,0008 

 

 

 

 

 

 

y = 0,002e-7E-04x 

R² = 0,7724 

0,0000 

0,0005 

0,0010 

0,0015 

0,0020 

0,0025 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Eficiência x Energia 
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Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0011 

Cs-137 661,6 0,0013 

Ru-106 511,8 0,0014 
60

Co (1) 1173 0,0009 
60

Co (2) 1332 0,0008 

 

 

Determinação 

da AMD (Bq) 

em 900 e 300 segundos   

  Contagem não 

IOE 
Int. gama 

AMD Bq  

(900 S) 

AMD Bq 

(300 s) Radionuclídeo 

Cs-134 125 0,8553 58,949 102,102 

Cs-137 131 0,8510 55,210 95,626 

Ru-106 251 0,2000 292,804 507,152 

 

 

 

 

 

  

 

 

Determinação 

do IMD (Bq) utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

 

 

mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

 
1 dia (Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq)  

1 dia 
IMD (Bq) 

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 604,16 1036,57 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 562,51 964,95 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 3000,90 5185,60 

 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 

segundos 

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  

e(50) 

(mSv/Bq) 
DEMD (mSv) 

1 dia 

DEMD (mSv) 

7 dias 

Radionuclídeo       

Cs-134 8,23E-06 4,97E-03 8,53E-03 

Cs-137 8,84E-06 4,97E-03 8,53E-03 

Ru-106 2,61E-05 7,83E-02 1,35E-01 
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Medição no CCI com detetor 3x3 colimado na geometria de pulmão direito. 

 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 3x3 

Distância da blindagem (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 6-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1285 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32430,27 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

  Pico 1 Pico 2 Pico 5 

Centroid 46 224 480 

Energia (keV) 344,3 778,9 1408,0 

RDI (canais) 30-59 203-245 448-508 

RDI(keV) 284,5-389,4 726,5-831,4 1320,9-1485,8 

Igama principal 0,26500 0,12942 0,21005 

Igama Total na RDI 0,276824 0,136155 0,218419 

 

Contagem (área) 1 2 5 

1 54519 12995 14769 

2 53415 12524 15209 

3 54807 12521 15042 

4 54455 13610 14843 

5 53281 13462 15279 

Média da Contagem  Eu-152 54095 13022 15028 

DP Média 697 510 222 

cps Eu-152 20,0 4,8 5,6 

Incert. cps Eu-152 34,77 25,44 11,08 

DPS 8833 4129 6702 

incert. DPS 77,2 38,0 60,9 
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Eficiência (cps/dps) 0,0022 0,0011 0,0008 

Incert da Efic 0,0039 0,0062 0,0017 

     

pico 
Energia 

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 344,30 0,0022 

2 778,90 0,0011 

5 1408,00 0,0008 

 

 

 

 

 

Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0026 

Cs-137 661,6 0,0026 

Ru-106 511,8 0,0027 

 

 

 

 

 

y = 0,0028e-9E-04x 
R² = 0,919 
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Determinação da 

AMD (Bq) em 900 e 300 segundos   

  Contagem não 

IOE 

Int. gama 
AMD Bq 

 (900 S) 

AMD Bq 

(300 s) 
Radionuclídeo 

Cs-134 116 0,8553 25,161 43,580 

Cs-137 148 0,8510 28,183 48,814 

Ru-106 226 0,2000 145,984 252,851 

 

Determinação do 

IMD (Bq) utilizando tempo de contagem de 300 segundos   

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  

Radionuclídeo 
 1 dia (Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq) 

1 dia 

IMD (Bq) 

 7 dias 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 257,87 442,44 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 287,14 492,58 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 1496,16 2585,39 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
e(50) (mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv) 1 dia 

DEMD (mSv) 

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 2,12E-03 3,64E-03 

Cs-137 8,84E-06 2,54E-03 4,35E-03 

Ru-106 2,61E-05 3,90E-02 6,75E-02 
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Medição no CCI com detetor 3x3 colimado na geometria de pulmão esquerdo. 

 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 3x3 

Distância da blindagem (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 29-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1308 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32325,80 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

  Pico 1 Pico 2 Pico 5 

Centroid 46 224 480 

Energia (keV) 344,3 778,9 1408,0 

RDI (canais) 30-59 203-245 448-508 

RDI(keV) 284,5-389,4 726,5-831,4 1320,9-1485,8 

Igama principal 0,26500 0,12942 0,21005 

Igama Total na RDI 0,276824 0,136155 0,218419 

 

Contagem (área) 1 2 5 

1 36631 9101 11619 

2 37161 9480 11711 

3 36734 9680 10980 

4 37395 8801 11389 

5 36949 9975 11478 

Média da Contagem  Eu-152 36974 9407 11435 

DP Média 311 465 283 

cps Eu-152 13,7 3,5 4,2 

Incert. cps Eu-152 22,75 33,93 20,69 

DPS 8804 4330 6947 

incert. DPS 77,2 38,0 60,9 
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Eficiência (cps/dps) 0,0015 0,0008 0,0006 

Incert da Efic 0,0026 0,0078 0,0030 

     

 

pico 
Energia 

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 344,30 0,0015 

2 778,90 0,0008 

5 1408,00 0,0006 

 

 

 

 

Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0010 

Cs-137 661,6 0,0011 

Ru-106 511,8 0,0013 

 

 

 

 

 

y = 0,0019e-8E-04x 
R² = 0,8911 
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Determinação 

da AMD (Bq) 

em 900 e 300 segundos   

  
Contagem 

não IOE 
Int. gama 

AMD Bq  

(900 S) 

AMD Bq 

 (300 s) 
Radionuclídeo 

Cs-134 95 0,8553 58,577 101,458 

Cs-137 156 0,8510 67,757 117,358 

Ru-106 204 0,2000 292,455 506,547 

 

Determinação 

do IMD (Bq) 

utilizando tempo de contagem de 300 

segundos   

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
 1 dia (Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq)  

1 dia 

IMD (Bq) 

 7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 600,34 1030,03 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 690,34 1184,24 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 2997,32 5179,42 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 

segundos 

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  e(50) 

(mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv) 1 dia 

DEMD (mSv) 

 7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 4,94E-03 8,48E-03 

Cs-137 8,84E-06 6,10E-03 1,05E-02 

Ru-106 2,61E-05 7,82E-02 1,35E-01 
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Medição no CCI com detetor 8x4 na geometria de centro do pulmão. 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 8x4 

Distância (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 23-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1302 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32353,02 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

  Pico 1 Pico 4 Pico 5 

Centroid 48 354 474 

Energia (keV) 344,3 1112,1 1417,5 

RDI (canais) 34-68 342-380 441-507 

RDI(keV) 301,8-387,6 1033,5-1174,8 1328,7-1495,2 

Igama principal 0,26500 0,13644 0,21005 

Igama Total na RDI 0,276824 0,260483 0,218419 

 

Contagem (área) 1 4 5 

1 507596 295578 239295 

2 509458 294251 237976 

3 514461 293072 237132 

4 512983 291897 239719 

5 507918 294658 241397 

Média da Contagem  Eu-152 510483 293891 239104 

DP Média 3084 1433 1646 

cps Eu-152 189,1 108,8 88,6 

Incert. cps Eu-152 0 0 0 

DPS 8812 8291 6952 

incert. DPS 77 73 61 

Eficiência (cps/dps) 0,0211 0,0129 0,0125 
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Incert da Efic 0,0002 0,0001 0,0001 

     

pico 
Energia 

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 344,30 0,0215 

2 1112,10 0,0131 

5 1417,5 0,0127 

 

 

 

Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0169 

Cs-137 661,6 0,0180 

Ru-106 511,8 0,0194 
60

Co (1) 1173 0,0140 
60

Co (2) 1332 0,0129 

 

Determinação da 

AMD (Bq) em 900 e 300 segundos   

  Contagem não 

IOE 
Int. gama 

AMD Bq 

(900s) 

AMD Bq 

 (300 s) Radionuclídeo 

Cs-134 1216 0,8553 12,494 21,641 

Cs-137 1555 0,8510 13,278 22,998 

Ru-106 2249 0,2000 63,043 109,194 

 

y = 0,0251e-5E-04x 
R² = 0,9488 

0,000 
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Determinação do 

IMD (Bq) 

utilizando tempo de contagem de 300 

segundos   

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
 1 dia (Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq) 

 1 dia 

IMD (Bq) 

 7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 128,05 219,70 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 135,28 232,07 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 646,12 1116,50 

 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 

segundos 

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
e(50) (mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv) 

1 dia 

DEMD 

(mSv)  

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 1,05E-03 1,81E-03 

Cs-137 8,84E-06 1,20E-03 2,05E-03 

Ru-106 2,61E-05 1,69E-02 2,91E-02 

 

Medição no CCI com detetor 8x4 na geometria de pulmão direito. 

 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 8x4 

Distância (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 27-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1306 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32334,87 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 
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  Pico 1 Pico 4 Pico 5 

Centroid 48 354 474 

Energia (keV) 344,3 1112,1 1417,5 

RDI (canais) 34-68 342-380 441-507 

RDI(keV) 301,8-387,6 1033,5-1174,8 1328,7-1495,2 

Igama principal 0,26500 0,13644 0,21005 

Igama Total na RDI 0,276824 0,260483 0,218419 

 

 

Contagem (área) 1 4 5 

1 491670 293358 250375 

2 479694 287513 250985 

3 504365 297376 252224 

4 498458 289219 248484 

5 503703 291590 251069 

Média da Contagem  Eu-152 495578 291811 250627 

DP Média 10236 3828 1372 

cps Eu-152 183,5 108,1 92,8 

Incert. cps Eu-152 0,3 0,1 0,0 

DPS 8807 8287 6949 

incert. DPS 77 73 61 

Eficiência (cps/dps) 0,0205 0,0128 0,0131 

Incert da Efic 0,0002 0,0001 0,0001 

 

      

 

 

 

pico 
Energia 

(keV) 

Eficiência 

(cps/dps) 

1 344,30 0,0205 

2 1112,10 0,0128 

5 1417,50 0,0131 
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Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0159 

Cs-137 661,6 0,0170 

Ru-106 511,8 0,0183 

 

Determinação 

da AMD (Bq) 

em 900 e 300 segundos   

  Contagem não 

IOE 
Int. gama 

AMD Bq 

(900 S) 

AMD Bq 

 (300 s) 
Radionuclídeo 

Cs-134 1160 0,8553 12,924 22,385 

Cs-137 1566 0,8510 14,112 24,443 

Ru-106 2260 0,2000 66,930 115,927 

 

Determinação do 

IMD (Bq) utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

  

mt (inalação)/ AMAD 1 - 

composto M       

  
 1 dia (Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq) 

 1 dia 

IMD (Bq) 

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 132,46 227,26 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 143,78 246,65 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 685,96 1185,34 

 

 

y = 0,0237e-5E-04x 
R² = 0,8979 

0,000 
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0,010 

0,015 

0,020 
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Determinação da 

DEMD (mSv)  utilizando tempo de contagem de 300 segundos 

  

mt (inalação)/ AMAD 1 - 

composto M     

  e(50) (mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv)  

1 dia 

DEMD 

(mSv)  

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 1,09E-03 1,87E-03 

Cs-137 8,84E-06 1,27E-03 2,18E-03 

Ru-106 2,61E-05 1,79E-02 3,09E-02 

 

 

Medição no CCI com detetor 8x4 na geometria de pulmão esquerdo. 

 

Radionuclídeo  Eu 152 

Geometria da fonte Pulmão 

Detetor NaI 8x4 

Distância (cm) 2 

T. contagem (s) Eu-152 2700 

T. contagem (s) BG 900 

Pulmão dir UCLL137Eu152 

Atividade dir (Bq) 23718,59 

Incerteza Ativ. Pul dir (Bq) 235,08 

Pulmão esq  UCSL137Eu152 

Atividade esq (Bq) 15117,82 

Incerteza Ativ. Pul esq (Bq) 149,85 

Data do certificado 1-mai-14 

Data da contagem 24-nov-17 

Atividade total original (Bq) 38836,41 

Tempo decorrido (dias) 1303 

Meia vida (dias) 4941 

Atividade corrigida (Bq) 32348,48 

Incerteza Atividade corrigida 278,78 

 

  Pico 1 Pico 4 Pico 5 

Centroid 48 354 474 

Energia (keV) 344,3 1112,1 1417,5 

RDI (canais) 34-68 342-380 441-507 

RDI(keV) 301,8-387,6 1033,5-1174,8 1328,7-1495,2 

Igama principal 0,26500 0,13644 0,21005 

Igama Total na RDI 0,276824 0,260483 0,218419 
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Contagem (área) 1 4 5 

1 419882 196748 182155 

2 422626 202328 184761 

3 416248 205548 184227 

4 417277 203394 184034 

5 419681 208985 185808 

Média da Contagem  Eu-

152 419143 203401 184197 

DP Média 2491 4506 1333 

cps Eu-152 155,2 75,3 68,2 

Incert. cps Eu-152 0 0 0 

DPS 8810 8290 6951 

incert. DPS 77 73 61 

Eficiência (cps/dps) 0,0173 0,0089 0,0097 

Incert da Efic 0,0002 0,0001 0,0001 

     

Energia (keV) Eficiência(cps/dps) 

344,30 0,0173 

1112,10 0,0089 

1417,50 0,0097 

 

 

 

 

 

y = 0,0208e-6E-04x 

R² = 0,8581 
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Determinação da eficiência  utilizando a curva acima 

  

 

  

Radionuclídeo energia (keV) Eff (cps/dps) 

Cs-134 795,9 0,0129 

Cs-137 661,6 0,0140 

Ru-106 511,8 0,0153 

 

Determinação da 

AMD (Bq) em 900 e 300 segundos   

  Contagem não 

IOE 
Int. gama 

AMD Bq 

(900) 

AMD Bq 

(300 s) Radionuclídeo 

Cs-134 1214 0,8553 16,313 28,255 

Cs-137 1520 0,8510 16,925 29,316 

Ru-106 2333 0,2000 81,553 141,253 

 

 

Determinação do 

IMD (Bq) 

utilizando tempo de contagem de 300 

segundos   

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  
 1 dia (Bq/Bq) 

7 dias 

(Bq/Bq) 

IMD (Bq) 

 1 dia 
IMD (Bq) 

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 1,690E-01 9,85E-02 167,19 286,85 

Cs-137 1,700E-01 9,91E-02 172,44 295,82 

Ru-106 1,690E-01 9,78E-02 835,82 1444,31 

 

Determinação da DEMD 

(mSv) 

 utilizando tempo de contagem de 300 

segundos 

  mt (inalação)/ AMAD 1 - composto M 

  e(50) 

(mSv/Bq) 

DEMD 

(mSv) 1 dia 

DEMD (mSv) 

7 dias Radionuclídeo 

Cs-134 8,23E-06 1,38E-03 2,36E-03 

Cs-137 8,84E-06 1,52E-03 2,62E-03 

Ru-106 2,61E-05 2,18E-02 3,77E-02 

 

 

 

 

 



64 

 

 

ANEXO III 

ARTIGO PUBLICADO 

 

Desenvolvimento e avaliação de técnica de 

monitoração in vivo de radionuclídeos de alta 

energia nos pulmões em situações de emergência 

 Mello
a
 J. Q., Lucena

a
 E. A., Dantas

a
 A.L.A, Dantas B.M.  

a
Instituto de Radioproteção e Dosimetria, 22783-127, Av. Salvador Allende s/n- 

Barra da Tijuca,  

Rio de janeiro-RJ, Brasil 

jaquelinequince@hotmail.com; bmdantas@ird.gov.br 

 

RESUMO 

 

Situações de emergência em centrais nucleares envolvendo liberação de 

materiais radioativos requerem a utilização de técnicas de monitoração de 

indivíduos expostos a riscos de incorporação de radionuclídeos. Tais técnicas 

devem fornecer resultados rapidamente e apresentar sensibilidade suficiente para 

a deteção de atividades que resultem em doses internas compatíveis com os limites 

de exposição. Uma grande variedade de radionuclídeos pode ser identificada e 

quantificada por meio de técnicas de monitoração in vivo no corpo humano e sua 

disponibilidade é de grande importância nas ações de remediação. Este trabalho 

apresenta o desenvolvimento e validação de métodos de monitoração in vivo para 

avaliação da incorporação de radionuclídeos via inalação. Os sistema de 

monitoração compostos por detetores NaI(Tl)8x4 e NaI(Tl)3x3 ambos instalados 

no Contador de Corpo Inteiro e NaI(Tl)3x3 instalado na saleta de alta atividade do 

IRD foram calibrados com um simulador de tórax e pulmão tipo LLNL contendo 

152
Eu. Foram calculadas as eficiências de deteção correspondentes às energias dos 
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fótons mais intensos do 
152

Eu e obtida uma curva de calibração na faixa de 100 a 

1400 keV. A partir desta curva foram calculadas as eficiências de deteção, as 

atividades mínimas detetáveis e as doses efetivas mínimas detetáveis 

correspondentes aos radionuclídeos de maior interesse no caso de um acidente com 

liberação de pluma radioativa, como por exemplo, 
134

Cs, 
137

Cs e 
106

Ru. As técnicas 

apresentam sensibilidade adequada para monitoração in vivo em tais situações, 

sendo capaz de detetar atividades que resultem em doses efetivas comprometidas 

na ordem de microsieverts, para os cenários de exposição apresentados. 

Palavras-chave: Radionuclídeos, Dosimetria Interna e Radioproteção. 

 

 


