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RESUMO 

O surgimento de câncer ou de outras doenças relacionadas à exposição à radiação 

ionizante em indivíduos previamente expostos por motivos ocupacionais ou em 

decorrência de acidentes radiológicos ou nucleares tem sido objeto de demandas 

compensatórias em vários países no mundo. Atualmente no Brasil existem vários casos 

que tramitaram ou tramitam na justiça brasileira solicitando compensação financeira e 

outros benefícios devido ao desenvolvimento de câncer ou doença não maligna em 

decorrência da exposição à radiação. Contudo, não existe nenhum sistema administrativo 

formal para julgar equitavamente estes pedidos de compensação fora do âmbito judicial. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica não 

sistemática dos sistemas de compensação para doenças radioinduzidas existentes no 

mundo e baseando-se nas vantagens e desvantagens dos mesmos, propor um sistema de 

compensação para indivíduos que alegam ter câncer radioinduzido para o Brasil.  Para o 

sistema proposto, verificamos a aplicabilidade de diferentes critérios de avaliação da 

pertinência da compensação através de 10 estudos de caso hipotéticos utilizando o valor 

médio e o valor no percentil 990 de distribuição da Probabilidade de Causalidade (PC) 

com as incertezas associadas calculados pelo programa RadRisk Brasil. A apreciação dos 

casos hipotéticos também verificou os efeitos de fatores que alteram a curva dose-resposta 

e consequentemente o valor da PC. A avaliação da pertinência da compensação dos casos 

hipotéticos mostrou que o uso de valores no percentil 990 da PC propicia que mais 

indivíduos possam ser qualificados para receber compensação financeira e benefícios, 

diminuindo a chance de solicitações meritórias serem negadas.  Em virtude da PC 

expressar a força da relação causal e se basear no melhor conhecimento científico sobre 

o risco de câncer radioinduzido, o uso da PC em um sistema de compensação é a melhor 

ferramenta científica para avaliar a pertinência da compensação em demandas 

compensatórias. Desta forma, este trabalho poderá contribuir para o desenvolvimento e 

para a implementação de um sistema administrativo formal de compensação para câncer 

radioinduzido no Brasil. 

 

Palavras-chave: Sistema de Compensação, Câncer Radioinduzido, Probabilidade de 

Causalidade. 
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ABSTRACT 

The development of cancer or other radiation-related diseases in individuals 

previously exposed to ionizing radiation due to occupational reasons or as a result of 

radiological or nuclear accidents has been the subject of compensatory claims in several 

countries in the world. Currently in Brazil, there are several cases that have processed or 

in process in the brazilian court requesting financial compensation and other benefits due 

to the development of cancer or non-malignant disease induced by radiation exposure. 

However, there is no formal administrative program fairly to judge these claims outside 

the judicial scope. The objective of this study was to perform a non-systematic literature 

review of the compensation programm for radiogenic diseases in the world and based on 

their advantages and disadvantages propose a compensation programm for individuals 

who claim to have radiogenic cancer in Brazil. For the proposed program, we verified the 

applicability of different evaluation criteria of the pertinence of compensation through 10 

hypothetical case studies using the mean value and the value in the 99th of Probability 

Causation (PC) with the associated uncertainties calculated by the RadRisk Brasil 

computer program. The assessment of hypothetical cases also verified the effects of 

factors that alter the dose-response curve and consequently the PC value. The evaluation 

of the pertinence of compensation for hypothetical cases has shown that the use of 99th 

PC values allows more individuals to be qualified to receive financial compensation and 

other benefits, reducing the chance of meritorious requests being denied. Because PC 

expresses the strength of the causal relationship and is based on the best scientific 

knowledge about the risk of radiation-induced cancer, the use of PC in a compensation 

programm is the best scientific tool to assess the pertinence of compensation in 

compensatory claims. In this way, this work may contribute to the development and 

implementation of a formal administrative compensation system for radiation-induced 

cancer in Brazil. 

 

Key words: Compensation Program, Radiogenic Cancer, Probability of Causation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O surgimento de câncer ou de outras doenças relacionadas à exposição à radiação 

ionizante em indivíduos previamente expostos por motivos ocupacionais ou em 

decorrência de acidentes radiológicos ou nucleares tem sido objeto de demandas 

compensatórias em vários países no mundo (WAKEFORD et al., 1998; 

PARASCANDOLA, 2002; SILVER, 2005; JIN et al., 2010; SZYMENDERA, 2017).  

A radiação ionizante é um conhecido agente carcinogênico (IARC, 2018). As 

principais evidências epidemiológicas sobre os riscos de indução de câncer pela radiação 

são provenientes de estudos envolvendo altas doses e/ou altas taxas de dose, 

principalmente aqueles com os sobreviventes das explosões atômicas no Japão (NRC, 

2006; UNSCEAR, 2008).  

No entanto, muitas das exposições ocupacionais, ambientais e médicas 

(radiodiagnóstico) à radiação estão associadas a baixas doses e/ou taxas de dose, para as 

quais as evidências epidemiológicas ainda são limitadas. A principal limitação para a 

avaliação direta do risco advindo da exposição a baixas doses é a necessidade de um 

grande número de pessoas expostas e/ou um longo acompanhamento para a obtenção de 

resultados com razoável poder estatístico, o que muitas vezes torna o estudo inviável 

(BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012). Desta forma, modelos de risco, 

estabelecidos em estudos epidemiológicos envolvendo altas doses e/ou altas taxas de 

dose, têm sido utilizados para estimar os riscos potenciais de desenvolvimento de câncer 

após exposições a baixas doses e/ou baixas taxas de dose, assim como a Probabilidade de 

Causalidade (PC), definida como a probabilidade de que um dado câncer tenha sido 

causado por uma determinada exposição à radiação (NRC, 2006).  

O câncer é uma doença multifatorial e não existem metodologias que permitam 

diferenciar um câncer radioinduzido daqueles induzidos por outros agentes etiológicos 

(WAKEFORD et al., 1998). Desta forma, a estimativa da PC é uma importante ferramenta 

científica a ser utilizada em situações de demandas compensatórias, nas quais pessoas 

com histórico de exposição à radiação alegam terem desenvolvido um câncer 

radioinduzido. A estimativa da PC leva em consideração a magnitude da dose recebida 

no órgão de interesse, a frequência da exposição (exposição aguda ou crônica), o período 

de latência entre a exposição e o desenvolvimento do câncer, o sexo do indivíduo, a idade 

na época da exposição, a idade no diagnóstico (idade atingida) e o risco basal de câncer 

na população (NRC, 2006; UNSCEAR, 2008). 



2 

 

A Convenção 121 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre os 

benefícios em casos de doenças ocupacionais, determina que indivíduos que 

desenvolveram câncer em decorrência de exposição ocupacional à radiação ionizante 

sejam compensados (NIU et al., 2010). Assim, cada país deve ter um meio para fornecer 

compensação de forma justa e equitativa em um processo de compensação que seja capaz 

de distinguir os casos de câncer com maior probabilidade de terem sido causados por 

exposição ocupacional à radiação daqueles com outras causas (Heffron et al., 2016).  

Atualmente, vários países possuem sistemas formais para a avaliação de 

demandas compensatórias provenientes de indivíduos com doenças potencialmente 

associadas à exposição à radiação ionizante (NIU et al., 2010). Esses sistemas podem ser 

qualitativos ou quantitativos. Os sistemas qualitativos baseiam-se na presunção de 

causalidade, considerando apenas o histórico de exposição à radiação ionizante e a doença 

desenvolvida. Os sistemas quantitativos, por outro lado, baseiam-se não somente na 

presunção de causalidade, mas também na estimativa da probabilidade de que um dado 

câncer possa ter sido causado pela exposição à radiação ionizante (WAKEFORD et al., 

1998; EUA, 2001; WILSON, 2001; NIU et al., 2010).  

No Brasil existem vários casos de solicitação de compensação relacionados à 

exposição à radiação ionizante por motivos ocupacionais e em decorrência do acidente 

radiológico de Goiânia (1987). Entretanto, não há, no país, nenhum sistema formal de 

compensação desses indivíduos, ficando a avaliação das demandas compensatórias a 

cargo do sistema judiciário. Desta forma, cada caso é avaliado de forma independente, 

sem base em critérios científicos, o que tem provocado grande dificuldade na avaliação 

do mérito da compensação e demora nos julgamentos dos processos judiciais (TST, 

2017).  

Tendo em vista a necessidade de se dispor de uma ferramenta científica para a 

avaliação de demandas compensatórias de indivíduos com câncer alegadamente 

radioinduzido no Brasil, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), em parceria 

com o Instituto Nacional do Câncer Norte Americano (National Cancer Institute – NCI) 

e a Oak Ridge Center for Risk Analysis Inc., desenvolveu o programa computacional 

RadRisk Brazil, que é uma adaptação para a população brasileira dos programas norte-

americanos Interative Radioepidemiological Program (IREP) (KOCHER et al., 2008) e 

Radiation Risk Assessment Tool (RadRat) (BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012), 

que são utilizados para estimar, respectivamente, a PC e o risco de câncer ao longo da 

vida, após exposição à radiação ionizante, para a população norte-americana.  
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O programa RadRisk Brazil permite que essas estimativas sejam obtidas 

especificamente para a população brasileira, pois considera a expectativa de vida, o risco 

basal de câncer e a prevalência de fumantes da população brasileira. Desta forma, com o 

objetivo de fornecer subsídios para o desenvolvimento de um sistema de compensação 

para câncer radioinduzido no brasil, este trabalho dispõe-se a fazer uma revisão dos 

principais sistemas de compensação para indivíduos com doenças alegadamente 

radioinduzidas existentes no mundo, discutir as vantagens e desvantagens dos mesmos e 

elaborar uma proposta de um sistema de compensação para o Brasil, utilizando o RadRisk 

Brazil para as estimativas da PC.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo desse trabalho é fornecer subsídios para o desenvolvimento de um 

sistema de avaliação de demandas compensatórias de indivíduos com doenças 

alegadamente causadas pela exposição à radiação ionizante no Brasil com base nas 

estimativas da PC obtidas com o programa RadRisk Brazil. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Fazer uma revisão bibliográfica (não sistemática) dos principais sistemas de 

compensação para doenças relacionadas à exposição à radiação ionizante no mundo 

e comparar as vantagens e desvantagens dos mesmos. 

 

 Propor um sistema de compensação para indivíduos com câncer alegadamente 

induzido pela exposição à radiação ionizante no Brasil contendo as principais 

características necessárias para a sua concepção. 

 

 Propor uma abordagem para avaliação da pertinência da compensação, utilizando as 

estimativas da PC calculadas pelo programa RadRisk Brazil.  

 

 Utilizar estudos de casos hipotéticos para exemplificar a aplicabilidade das 

estimativas da PC calculadas e dos critérios para compensação de acordo com o 

sistema proposto para o Brasil, utilizando diferentes situações de demandas 

compensatórias para avaliar o efeito da idade na exposição, da taxa de dose na 

exposição, do sexo e do risco basal de câncer. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Risco de Câncer 

3.1.1. Conceito de câncer 

Diversos termos são usados para descrever um crescimento anormal de volume 

em um tecido, tais como: massa, tumor, neoplasia e câncer. O uso destes termos em 

aparente sinonímia muitas vezes se deve ao desconhecimento dos conceitos que eles 

representam. Outras vezes, a indefinição sobre a etiologia e comportamento da doença do 

paciente pode tornar impossível determinar ao certo, naquele momento, se ele possui um 

tumor, um câncer ou uma massa. Em alguns casos, porém, o uso indiscriminado destes 

termos revela uma zona cinzenta sobre a qual a ciência ainda não foi capaz de lançar luz 

e, nestes casos, a indefinição dos termos revela os limites científicos sobre a conceituação 

correta de cada um destes termos (COTRAN et al., 2000). 

Podemos ordenar os conceitos de cada um destes termos segundo um critério 

decrescente de abrangência de fenômenos que eles descrevem.  

Desta forma, a massa teria o conceito mais abrangente, podendo corresponder a 

uma miríade de situações nas quais um tecido apresentasse um aumento de volume que 

poderia corresponder, desde de um simples edema ou hematoma, até uma proliferação de 

células altamente invasivas e indiferenciadas (COTRAN et al., 2000).  

O tumor, na sua acepção original, descreve o aumento de volume de um tecido de 

etiologia eminentemente inflamatória. Já o termo neoplasia corresponde ao crescimento 

celular novo em um tecido e pode ser divido em neoplasia benigna e maligna (RUBIN et 

al., 2010). Estudos genéticos cada vez mais auxiliam nesta diferenciação, com a vantagem 

de conseguirem, em alguns casos, determinar, precocemente, se a neoplasia é benigna ou 

maligna (PORTH et al., 2010). 

O câncer, por sua vez, representaria o grupo das neoplasias malignas. Existem 

algumas características que, classicamente, ajudam a diferenciar as neoplasias benignas 

dos cânceres, são elas (COTRAN et al., 2000):  

i. Grau de diferenciação celular, quanto mais diferenciadas as células que se 

reproduzem desordenadamente, maior a probabilidade de ser uma neoplasia benigna;  
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ii. Taxa de crescimento, quanto maior a velocidade de reprodução celular, maior 

a probabilidade de ser um câncer;  

iii. Invasão local, as neoplasias benignas, ao contrário dos cânceres, raramente 

invadem outros tecidos adjacentes;                   

iv. Metástase, talvez a característica mais marcante dos cânceres que é a 

capacidade de invasão de outros tecidos por via sanguínea ou linfática. 

O câncer é um desafio para a saúde pública no mundo todo, tendo em vista que é 

a segunda principal causa de morte no mundo, sendo responsável por 9,6 milhões de 

mortes em 2018 (PAHO, 2018). As estimativas indicam que em 2025 deverão ser 

registrados aproximadamente 16 milhões de casos novos apenas nos países desenvolvidos 

(INCA, 2017).  

No Brasil, espera-se a ocorrência de aproximadamente 600 mil casos novos de 

câncer para cada ano do biênio 2018-2019, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer 

José Alencar Gomes da Silva (INCA) (INCA, 2017).   

 

3.1.2. Fatores associados ao desenvolvimento de câncer 

O câncer é uma doença multifatorial, logo, vários agentes podem estar envolvidos 

no seu desenvolvimento. As causas podem ser internas, normalmente geneticamente pré-

determinadas, ou externas, relacionadas a hábitos e costumes ou ao meio ambiente. O 

risco de câncer é a probabilidade de um indivíduo hígido desenvolver um determinado 

câncer (NCI, 2015).  

Os fatores associados ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer são 

denominados fatores de risco de câncer e incluem fatores de origem genética, idade, 

consumo de álcool, tabagismo, inflamação crônica, dieta não adequada, obesidade, 

sedentarismo e exposição a carcinógenos físicos, químicos ou biológicos (NCI, 2015).  

Existem também fatores que reduzem o risco de câncer, chamados de fatores 

protetores de câncer. Entre esses, destaca-se o estilo de vida saudável, incluindo dieta de 

qualidade e prática regular de exercícios físicos (INCA, 2018).  

A exposição a um agente carcinógeno não necessariamente resulta no surgimento 

de um câncer. Alguns indivíduos expostos a fatores de risco irão desenvolver câncer, 
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enquanto outros expostos aos mesmos fatores nunca desenvolverão a doença (INCA, 

2018). 

Assim como, o surgimento de um câncer não é necessariamente o resultado da 

exposição a um fator de risco de câncer. A doença pode ocorrer em indivíduos não 

expostos e mesmo naqueles expostos a fatores protetores de câncer. O que os estudos 

epidemiológicos constatam é uma maior incidência de câncer em indivíduos expostos a 

fatores de risco (NRC, 2006). 

 

 

3.2. Conceitos de Epidemiologia  

3.2.1. Incidência e Prevalência  

A incidência e prevalência são conceitos básicos da epidemiologia e seu 

entendimento adequado é fundamental para a compreensão do conceito de risco que, por 

sua vez, é o conceito epidemiológico que sustenta todo o nosso estudo. 

A incidência e a prevalência são medidas de frequência. O cálculo de medidas de 

frequência permite que a ocorrência de determinado desfecho estudado em uma 

população seja aferida de forma acurada e corresponde ao primeiro passo para o 

estabelecimento de hipóteses quanto a suas causas, fatores de risco e fatores protetores 

que poderão, por sua vez, servir de base para estratégias de prevenção e tratamento 

(FLETCHER et al., 2006). 

A prevalência estabelece a frequência de existência de um determinado desfecho 

em uma dada população. Trata-se, portanto, da fração entre o número de indivíduos de 

uma população portadores do desfecho estudado e o número de indivíduos que compõe 

esta população (FLETCHER et al., 2006). Podemos obter a prevalência de um 

determinado câncer em uma população pela equação 1: 

 

  Prevalência =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐â𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜
      (1)        
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A incidência de câncer afere a frequência de surgimento de determinado câncer, 

em um período de tempo específico. Trata-se, portanto, da fração entre o número de 

indivíduos inicialmente livres do câncer, mas que passaram a apresentá-lo, e o número de 

indivíduos que compõe a população, em um dado período de tempo (FLETCHER et al., 

2006). Podemos calcular a incidência de um determinado câncer em uma população pela 

equação 2: 

 

   Incidência =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐â𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
      (2) 

 

O estudo das frequências de incidência e prevalência de um determinado câncer 

em uma população possui implicações diversas. O tempo de evolução de uma doença 

possui impacto determinante nos estudos epidemiológicos de cálculo de prevalência, uma 

vez que, doenças de curso muito rápido tenderão a apresentar uma menor prevalência, 

enquanto que doenças de curso prolongado tenderão a apresentar uma maior prevalência, 

ainda que o número real de casos de ambas seja idêntico (ROTHMAN et al., 1998).         

   O fato das medidas de prevalência incluirem tanto os indivíduos que já estavam 

doentes antes do início do estudo como aqueles que desenvolveram a doença ao longo do 

estudo faz com que esse tipo de medida de frequência seja pouco útil para determinar 

fatores determinantes para o aparecimento da doença (ROTHMAN et al., 1998). 

A incidência, entretanto, afere apenas os casos novos da doença que surgiram ao 

longo do estudo, portanto, são mais úteis para estabelecer relações de risco entre a doença 

e o seu fator determinante e não são influenciadas pela duração do curso da doença 

(ROTHMAN et al., 1998).  

Por outro lado, o tempo entre a exposição do indivíduo a determinado fator e o 

aparecimento da doença pode afetar os cálculos de incidência. Doenças que aparecem 

muito tempo depois da exposição ao fator estudado são mais dificilmente relacionadas a 

este fator nos estudos de incidência, porque dependem do acompanhamento dos 

indivíduos por um longo período de tempo, sob pena de não serem encontrados casos 

novos da doença em indivíduos expostos (FLETCHER et al., 2006).  

Na tentativa de se minimizar o efeito causado pelo intervalo entre a exposição e o 

aparecimento do desfecho, a incidência é expressa, comumente, sob a forma de taxa de 
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incidência, que é a expressão da frequência com que surgem novos casos de uma doença 

por unidade de tempo, considerando o tamanho da população. Isto permite que o tempo 

de avaliação de cada indivíduo seja levado em consideração no cálculo. 

 A taxa de incidência é calculada pela razão entre a quantidade de casos novos de 

uma doença e o produto entre uma população saudável geograficamente definida durante 

o estudo e o tempo que cada indivíduo foi observado durante o estudo, também conhecido 

como pessoa-tempo (PT). Então, podemos dizer que pessoa-tempo é a medida composta 

pelos indivíduos que integram uma população e pelo intervalo de tempo que cada um se 

expôs ao risco de desenvolver câncer, sendo os indivíduos livres da doença. Desta forma, 

a taxa de incidência de câncer (TI) pode ser obtida da seguinte forma (SILVA, 1999), de 

acordo com a equação 3: 

          Taxa de Incidência =    
Incidência

Pessoa−tempo de observação 
                                    (3) 

 

Assim sendo, o cálculo da taxa de incidência é feito com base em uma unidade de 

tempo. Pode-se estimar, por exemplo que um determinado câncer radioinduzido tem 

incidência de 3,5 casos por 100.000 pessoas-ano. Ou seja, a cada ano, num grupo de cem 

mil pessoas da população estudada, surgirão, em média, 3,5 casos novos do câncer 

estudado. 

 

3.2.2. Risco Relativo, Risco Absoluto e Risco Basal  

A noção de risco está vinculada à ideia da possibilidade de algo acontecer. Risco 

é a probabilidade de ocorrência de certo desfecho, ou seja, o risco de desenvolvimento de 

um câncer se refere às chances de um indivíduo sadio desenvolver este câncer 

(FLETCHER et al., 2006).  

É fundamental que saibamos a incidência de desenvolvimento do câncer na 

população não exposta ao fator de risco e a incidência do mesmo câncer na mesma 

população, após o aparecimento do fator de risco estudado (SILVA, 1999).   

O risco de desenvolvimento de uma determinada doença pode ser expresso de 

diferentes formas. O risco basal (RB) indica o risco que qualquer indivíduo de 

determinada população tem de desenvolver a doença. O RB é expresso pela razão entre o 

número de casos novos da doença e o número de indivíduos saudáveis de uma população 
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definida, em um período de tempo, corresponde ao risco basal de câncer. Ou seja, o risco 

que qualquer indivíduo daquela população possui de desenvolver a doença sem que esteja 

exposto ao fator estudado. Comumente, o risco basal de câncer é determinado por sexo e 

por faixa etária para cada 100.000 indivíduos da população em questão (SILVA, 1999).  

O risco de uma doença também pode ser expresso na forma de risco relativo (RR). 

O RR é um indicador do impacto que a exposição a um determinado fator tem sobre o 

aparecimento de determinada doença, considerando a incidência dessa doença na 

população na ausência do fator de risco (SILVA, 1999). Em outras palavras, o RR indica 

quanto mais provável é que um indivíduo exposto a um fator de risco desenvolva 

determinada doença, quando comparado a indivíduos de uma população não exposta ao 

mesmo fator. Por exemplo, quando o risco relativo de câncer de estômago em uma 

população exposta à radiação é de três, isto significa que a população exposta à radiação 

tem três vezes mais risco de desenvolver câncer de estômago do que uma população não 

exposta. O risco relativo não possui unidade (ROTHMAN et al., 1998). 

O risco relativo é determinado de acordo com a equação 4: 

 

                                       RR =  
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 (𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 (𝑛ã𝑜−𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)
                                               (4) 

 

Outro indicador de risco é o risco absoluto (RA), que é o coeficiente de incidência 

da doença em uma população. Comumente, o RA de câncer é determinado para cada 

100.000 indivíduos da população (ROTHMAN et al., 1998). 

 

3.2.3. Excesso de Risco Relativo e Excesso de Risco Absoluto  

Como já exposto, o risco relativo nos informa sobre o impacto que a exposição a 

determinado fator tem sobre quantidade de aparecimento de casos da doença estudada 

(ROTHMAN et al., 1998). 

Entretanto, o RR não é capaz de revelar o impacto populacional que a retirada do 

fator de risco teria na redução de casos da doença estudada. Por exemplo, no caso 

hipotético de um RR igual a três para câncer de estômago em decorrência da exposição à 

radiação, poderíamos deduzir que a retirada da fonte de radiação reduziria em três vezes 
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o surgimento de câncer de estômago, mas não saberíamos dizer quantos casos de câncer 

de estômago seriam evitados naquela população (SILVA, 1999). Para obter esta 

informação, devemos recorrer ao conceito de excesso de risco absoluto (EAR) (NRC, 

2006).  

O EAR é obtido quando se subtrai o risco absoluto da população exposta do risco 

absoluto da população não exposta. O EAR tem unidades de taxa sendo comparadas, e 

este é frequentemente expresso por 100.000 indivíduos por ano. O EAR é calculado da 

seguinte forma de acordo com a equação 5 (NRC, 2006): 

 

                     EAR = Risco absolutoexposto – Risco absolutonão-exposto                                              (5) 

 

Essa informação serve para a escolha do programa de prevenção de determinado 

fator de risco com base no seu efeito na redução de casos da doença naquela população. 

Isto porque, o excesso de risco absoluto quantifica qual foi o incremento no número de 

casos da doença provocado por um determinado fator de risco em relação ao número de 

casos da mesma doença na ausência de exposição ao fator de risco para uma mesma 

população (ROTHMAN et al., 1998). 

O excesso de risco relativo (ERR) é o valor obtido pelo cálculo de risco relativo 

subtraindo-se 1. Assim, o risco relativo calculado pela razão entre a incidência da doença 

nos expostos e a incidência da doença nos não expostos resultará em um valor que, 

quando subtraído de 1, nos dará o valor do excesso de risco relativo. O ERR é obtido pela 

equação 6 (NRC, 2006): 

 

                                                      ERR = RR – 1                                                          (6) 

 

Isto deriva do fato de que o “1” decorre da não associação entre o fator de risco e 

a doença. Ou seja, quando a incidência em expostos é igual a incidência nos não expostos, 

o risco relativo é igual a 1. Logo, ao subtrairmos 1 do valor de risco relativo termos a 

indicação de quantas vezes o risco de desenvolvimento da doença é maior nos expostos 

quando comparado ao grupo de indivíduos não expostos (ROTHMAN et al., 1998). 
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3.3. Risco de Câncer Subsequente à Exposição à Radiação Ionizante  

A exposição à radiação ionizante, um reconhecido agente carcinógeno do tipo 

físico (NCI, 2015), é um fator de risco para o desenvolvimento de diferentes tipos de 

câncer (IARC, 2018).  

Os indivíduos da população em geral estão expostos à radiação ionizante a partir 

de várias fontes diferentes. Mais de 80% da exposição média total provém de fontes 

naturais, como: radiação natural do solo, radiação cósmica, inalação natural e ingestão 

natural. A exposição à radiação a partir de fontes artificiais, como medicina diagnóstica 

e terapêutica, radiação de usinas nucleares, exposições ocupacionais entre outras irão 

compor o restante (RUSS et al., 2006). A exposição mundial a diferentes fontes de 

radiação acarreta uma média de exposição total de 2,8 mSv por ano (UNSCEAR, 2000).  

As exposições médicas à radiação ionizante são justificadas, tendo em vista os 

benefícios diagnósticos e/ou terapêuticos que elas geram ao indivíduo. Já a exposição 

ocupacional deve ser restringida de maneira que a dose equivalente nos órgãos ou tecidos 

de interesse não excedam o limite de 20mSv preconizado pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) no Brasil. Esse limite de dose não se aplica às exposições 

médicas (BRASIL, 2014). 

As estimativas do risco de desenvolvimento de câncer em indivíduos expostos à 

radiação ionizante são obtidas principalmente através de estudos epidemiológicos, pois 

os dados obtidos em experimentos com animais ou células ou tecidos irradiados in vitro 

são de difícil extrapolação para humanos (IAEA, 1996). 

A principal fonte de dados sobre os riscos de câncer após exposição à radiação 

ionizante provém de estudos epidemiológicos com os sobreviventes das explosões 

atômicas de Hiroshima e Nagazaki, em 1945. Esses indivíduos são acompanhados desde 

1950, no chamado Life-Span Study (LSS), conduzido pela Fundação de Pesquisa sobre 

os Efeitos da Radiação (Radiation Effects Research Foundation – RERF) (RERF, 2014, 

2015). A coorte do LSS advém de uma população grande e relativamente saudável no 

momento da exposição à radiação ionizante; de idades variadas e de ambos os sexos; 

exposta a uma ampla gama de doses (de menos de 0,005 Gy a 2-4 Gy1). Ainda, há uma 

boa estimativa de dose individual para todos os órgãos do corpo; um grupo de controle 

                                                           
1 Gy (Gray) – unidade de dose absorvida. Esta grandeza está relacionada com a quantidade de energia depositada em 

algum tecido/órgão ou material, e é usada para qualquer tipo de radiação e qualquer material. 
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adequado; e um acompanhamento detalhado por mais de 60 anos de seguimento 

epidemiológico (U.S. EPA, 1994; NRC, 2006). 

Uma outra fonte importante de informação sobre os efeitos da radiação ionizante 

são os estudos com pacientes submetidos à tratamento com radiação ionizante para tratar 

de doenças benignas que ocorreram no passado (ex: tratamento para Tinea capitis, 

hemangioma e tonsilas). A partir dos estudos com a coorte LSS e com pacientes 

submetidos à radiação para tratamento de doenças benignas foi possível avaliar a relação 

dose-resposta e estimar o risco para vários tipos de câncer (NRC, 2006).  

O aumento da incidência de câncer está relacionado não apenas à dose de radiação, 

mas também a outros fatores. Verificou-se que o risco de desenvolver câncer 

radioinduzido varia de acordo com o órgão afetado e depende do tipo de radiação, da dose 

e da taxa de dose, assim como do sexo e da idade do indivíduo exposto, entre outros 

fatores (NRC, 2006).  

Foi observada uma associação entre o surgimento de certos tipos de câncer e a 

exposição à radiação ionizante, como câncer de estômago, pulmão, fígado, cólon, mama, 

vesícula biliar, esôfago, bexiga, ovário, tireoide e pele (OZASA, 2016). Também 

observou-se que o coeficiente de risco difere entre homens e mulheres para certos tipos 

de câncer (NRC, 2006). 

O risco de câncer ao longo da vida é maior entre aqueles expostos à radiação 

quando jovens, tanto o excesso de risco relativo (ERR) quanto o excesso de risco absoluto 

(EAR) são maiores quanto menor a idade na exposição, sugerindo maior sensibilidade à 

radiação entre os indivíduos mais jovens. O ERR diminui com a idade atingida, mas entre 

os indivíduos expostos em idades mais avançadas, a diminuição é pequena. Por outro 

lado, o EAR aumenta com a idade atingida, tendo em vista que a incidência de câncer 

entre indivíduos não expostos aumenta com a idade atingida (RERF, 2014, 2015).  

O risco de leucemia atinge o pico dentro de 10 anos após a exposição, no estudo 

com os sobreviventes das bombas atômicas, especialmente entre os indivíduos expostos 

quando jovens. Os casos de cânceres sólidos começaram a aumentar por volta de 10 anos 

ou mais após a exposição, com  riscos aumentados continuando por toda a vida (OZASA 

et al., 2012; OZASA, 2016).   

As informações epidemiológicas sobre o risco de câncer após exposições a doses 

altas3 ou moderadas estão bem documentadas, mas a avaliação epidemiológica direta dos 
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efeitos ocasionados pela exposição a baixas doses (abaixo de cerca de 100 mSv)2 é 

limitada por questões metodológicas. Como o risco de câncer é geralmente baixo e 

proporcional à dose de radiação, uma coorte de aproximadamente 5 milhões de indivíduos 

seria necessária para detectar os casos de câncer excedentes após uma dose de cerca de 

10 mSv (BRENNER et al., 2003). 

Entretanto, os riscos decorrentes da exposição a baixas doses/baixas taxas de dose 

são de enorme interesse científico e social, tendo em vista que a grande maioria das 

exposições a fontes artificiais de radiação ionizante ocorre nessa situação3, como 

resultado principalmente de exames de radiodiagnóstico ou nas exposições ocupacionais 

(PRESTON et al., 2013).  

O risco de câncer após a exposição a baixas doses ou baixas taxas de dose de 

radiação pode ser estimado através de modelos de risco de câncer, que combinam os 

dados epidemiológicos existentes e o melhor conhecimento biológico (PRESTON et al., 

2013).  

 

 

3.4. Modelos de Risco de Câncer Desenvolvidos pelo BEIR VII 

Os modelos de risco de câncer desenvolvidos pelo Comitê de Pesquisa norte-

mericano e publicados no relatório Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR VII) 

(NRC, 2006) têm sido usados em diversos trabalhos científicos em todo o mundo, bem 

como em vários sistemas de compensação para indivíduos com câncer potencialmente 

radioinduzido (EUA, 2001; KOCHER et al., 2008; NIU et al., 2010; BERRINGTON de 

GONZALEZ et al., 2012; CSRLD, 2017; KIM et al., 2018).  

Os modelos de risco de câncer do BEIRVII são embasados, principalmente, nos 

dados epidemiológicos da coorte LSS e estudos com exposição médica de pacientes 

submetidos à radioterapia. Estes modelos permitem estimar o risco para 11 tipos de 

                                                           
2 Sv (Sievert) – unidade de dose efetiva. Esta unidade é usada para expressar o potencial de dano biológico de uma 

quantidade de radiação. A dose efetiva é calculada multiplicando a dose absorvida por um fator específico do tipo de 

radiação. 
3 O relatório do Conselho Nacional de Pesquisa para avaliar os riscos à saúde da exposição aos baixos níveis 

de radiação ionizante (Biological Effects of Ionizing Radiation - BEIR VII) dividiu as doses de radiação 

nas seguintes categorias: dose baixa, < 0,1 Gy; dose moderada, 0,1-1,0 Gy; e dose alta, > 1 Gy (NRC 2006). 
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câncer: estômago, cólon, fígado, pulmão, mama, útero, ovário, próstata, bexiga urinária, 

tireoide e leucemia (NRC, 2006). 

Para cânceres sólidos, assume-se a hipótese de risco linear sem limiar de dose 

(Linear No-threshold Model – LNT). Assim, o risco é considerado como diretamente 

proporcional à dose, ou seja, aumenta linearmente com a dose, e não tem limiar de dose 

para cânceres sólidos (KOCHER et al., 2008; BERRINGTON de GONZALEZ et al., 

2012). Pode-se dizer que qualquer dose de radiação, não importa quão baixa seja a dose 

e incluindo a radiação natural que estamos expostos, produz um risco de desenvolver 

câncer. Desta forma, no caso de uma dose baixa, o risco também será baixo, por ser 

proporcional à dose. Todas as principais agências e comitês internacionais utilizam este 

modelo (figura 1) (NRC, 2006; RUSS et al., 2006).  

Para leucemia, assume-se que o risco aumenta de forma linear-quadrática em 

relação à dose. Um modelo quadrático pressupõe que os efeitos biológicos aumentam 

mais rápido que a elevação da dose; este modelo não é comumente utilizado para 

reproduzir a resposta do câncer. Desta forma o modelo quadrático é frequentemente 

combinado com um modelo linear em uma curva linear quadrática. No caso da leucemia, 

em baixas doses a relação dose-resposta é linear, enquanto que para doses mais elevadas 

o risco é considerado como proporcional ao quadrado da dose (Figura 1) (RUSS et al., 

2006) 

 

(Fonte: NRC, 2006) 

Figura 1. Modelos de risco de câncer propostos pelo comitê do BEIR VII.  
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 Uma vez que a forma das curvas dose-resposta é estimada a partir de estudos com 

indivíduos expostos a altas doses/altas taxas de dose, existe grande incerteza quanto ao 

risco em baixas doses/baixas taxas de dose. Como alguns estudos sugerem um menor 

risco para exposições a baixas doses e baixas taxas de dose, os modelos do BEIR VII 

incorporam o fator de eficiência da dose e taxa de dose (Dose and Dose Rate Efectiveness 

Factor - DDREF). De acordo com a ICRP 103 (2007), o DDREF é um fator que 

generaliza a eficácia biológica de exposições a baixas doses e baixas taxas de dose para 

exposições que envolvem altas doses e altas taxas de dose (SSK, 2014; TRABALKA et 

al., 2017). O BEIR VII adota uma abordagem computacional para as estimativas de 

DDREF, que é baseada em uma análise bayesiana de dados combinados de dose-resposta, 

constatando que o valor do DDREF para ajustar as estimativas lineares de risco deve 

variar entre 1,1 a 2,3 (NRC, 2006).  

O período de latência, ou seja, o período de tempo entre a exposição à radiação e 

o diagnóstico do câncer, também é considerado nos modelos de risco de câncer do BEIR 

VII. O período de latência para cânceres radioinduzidos é introduzido como uma função 

escada, com período mínimo de latência de 2 anos para leucemia e de 5 anos para cânceres 

sólidos (NRC, 2006). 

Os modelos de risco de câncer do BEIR VII incorporam variáveis que podem 

alterar a curva dose-resposta, como: sexo, idade na exposição, tipo de radiação, tipo de 

exposição, tipo de câncer, órgão acometido, período de latência e a idade atingida no 

diagnóstico de câncer (ou idade em risco) (NRC, 2006; BERRINGTON de GONZALEZ 

et al., 2012). 

Uma característica pertinente desses modelos de risco de câncer é a viabilidade de 

transferir o risco entre populações diferentes, isto é, transferir o risco da coorte LSS para 

uma outra população. Essa transferência do risco faz-se necessária, tendo vista que cada 

população apresenta características genéticas e estilos de vida diferentes, bem como taxa 

de incidência basal de câncer, expectativa de vida e taxa de mortalidade próprios (U.S. 

EPA, 2011).  

Atualmente se utiliza duas diferentes abordagens para transferir as estimativas de 

risco obtidas com os sobreviventes das bombas atômicas para uma outra população de 

interesse. Pode-se utilizar uma abordagem multiplicativa ou uma abordagem aditiva. A 

abordagem multiplicativa é um modelo baseado no Excesso de Risco Relativo (ERR), 
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enquanto que a abordagem aditiva é um modelo baseado no Excesso de Risco Absoluto 

(EAR). 

A abordagem multiplicativa fundamenta-se no pressuposto que o ERR aumenta 

em proporção direta à taxa basal de câncer (na ausência da exposição). Por outro lado, o 

modelo de projeção aditivo fundamenta-se no pressuposto que a taxa adicional é 

independente da taxa de incidência basal de câncer. Sendo assim, a abordagem baseada 

no ERR assume que o risco de câncer depende da taxa basal de câncer, enquanto que a 

abordagem baseada no EAR assume que o risco de câncer é independente da taxa basal 

de câncer (MEDHAVARD, 2018).  

O comitê do BEIR VII recomenda, para a maioria dos tipos de câncer, fazer a 

transferência do risco entre diferentes populações utilizando tanto a abordagem baseada 

no ERR como a abordagem baseada no EAR. Aconselha-se a aplicação de uma 

ponderação, utilizando o modelo baseado no ERR com peso igual a 0,7, e o modelo 

baseado no EAR com peso igual a 0,3. Para câncer de tireoide e de cérebro, recomenda-

se utilizar o modelo baseado apenas no ERR. Por outro lado, recomenda-se utilizar apenas 

o modelo baseado no EAR para câncer de mama (NRC, 2006).  

Os cálculos de incertezas dos modelos de risco de câncer do BEIR VII consideram 

a (NRC, 2006):  

i. Variabilidade de amostragem em estimativas de parâmetros de modelos de 

risco dos dados do estudo LSS,  

ii. Incerteza da transferência do risco da coorte LSS para outra população,  

iii. Incerteza no valor do DDREF,  

iv. Incerteza na ponderação para taxas de câncer relativas e absolutas, 

considerando um intervalo de confiança de 95%.  

 

3.4.1. Modelos de Risco para Cânceres Sólidos do BEIR VII 

Os modelos de risco de câncer do BEIR VII foram baseados exclusivamente nos 

dados de incidência de câncer obtidos da coorte LSS para todos os tipos de câncer sólido, 

exceto para câncer de mama e câncer de tireoide. Optou-se por usar apenas os dados de 

incidência de câncer da coorte LSS como base para os modelos de risco, tendo em vista 

que os dados de incidência de câncer baseiam-se em informações de diagnóstico, que são 

mais acuradas e minuciosas que os dados de atestados de óbito. Os modelos do BEIR VII 
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para câncer de mama e câncer de tireoide foram baseados em estudos de análise 

combinada, que são estudos onde se combinam os dados brutos de vários estudos 

individuais para aumentar o poder estatístico da análise.  Os estudos de análise combinada 

de câncer de tireoide e de mama incluiram os dados da coorte LSS e de várias  coortes de 

exposição médica à radiação para tratamento de doenças benignas (NRC, 2006). 

Os modelos de risco para cânceres sólidos são baseados tanto no ERR, quanto no 

EAR. O ERR e o EAR aumentam linearmente com a dose e dependem do sexo, da idade 

na exposição e da idade atingida. O cálculo do ERR ou EAR utilizado para estimativa do 

risco para cânceres sólidos é feito de acordo com a equação 7:  

 

                          ERR(e,a) ou EAR(e,a) = βs D exp (γ e∗) (a∗)                                    (7) 

 

Onde: 

s : coeficiente de risco sexo-específico para uma localização de câncer 

D : dose no órgão 

 : parâmetro de idade na exposição 

e : idade na exposição (em anos) 

e* :  
(𝑒−30)

10
 , quando e 30 ; e* = 0, quando e ≥30  

a* :  
𝑎

60
 

a : idade alcançada (em anos) 

η :  parâmetro de idade alcançada 

  

Os coeficientes de risco sexo-específico e os parâmetros de idade na exposição e 

idade alcançada são exibidos na tabela 1. Para os modelos baseados no ERR, o s é o 

ERR/Sv, enquanto que para os modelos baseados no EAR, o βs é o EAR por 10.000 

pessoa.ano.Sv.  
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Tabela 1. Coeficientes de risco sexo-específicos e parâmetros da idade na exposição e 

idade alcançada em modelos para cânceres sólidos do BEIR VII. 

Modelos baseados no ERR Modelos baseados no EAR 

Câncer m 

(IC95%)a 

f  

(IC95%) a 

  m  

(IC95%) a 

f  

(IC95%) a 

  

Tireoide 0,53 

(0,14-2,0) 

1,05 

(0,28-3,9) 

-0,83 0 ___ ___ ___ ___ 

Estômago 0,21 

(0,11-0,40) 

0,48 

(0,31-0,73) 

-0,30 -1,4 4,9 

(2,7-8,9) 

4,9 

(3,2-7,3) 

-0,41 2,8 

Cólon 0,63 

(0,37-1,1) 

0,43 

(0,19-0,96) 

-0,30 -1,4 3,2 

(1,8-5,6) 

1,6 

(0,8 -3,2) 

-0,41 2,8 

Fígado 0,32 

(0,16-0,64) 

0,32 

(0,10-1,0) 

-0,30 -1,4 2,2 

(1,9-5,3) 

1,0 

(0,4 -2,5) 

-0,41 4,1 

(1,9 -6,4) 

Pulmão 0,32 

(0,15-0,70) 

1,40 

(0,94-2,1) 

-0,30 -1,4 2,3 

(1,1-5,0) 

3,4 

(2,3-4,9) 

-0,41 5,2 

(3,8 -6,6) 

Mamab ___ ___ ___ ___ ___ 10,0 

(7,0-14,2) 

-0,50 3,5 e 1,0c 

Próstata 0,12 

(0-0,69) 

___ -0,30 -1,4 0,11 

(0-1,0) 

___ -0,41 2,8 

Útero ___ 0,055 

(0-0,22) 

-0,30 -1,4 ___ 1,2 

(0-2,6) 

-0,41 2,8 

Ovário ___ 0,38 

(0,10-1,4) 

-0,30 -1,4 ___ 0,70 

(0,2-2,1) 

-0,41 2,8 

Bexiga 

Urinária 

0,50 

(0,18-1,4) 

1,65 

(0,69-4,0) 

-0,30 -1,4 1,2 

(0,4-3,7) 

0,75 

(0,3-1,7) 

-0,41 6,0 

(3,1-9,0) 

Outros 0,27 

(0,15-0,50) 

0,45 

(0,27-0,75) 

-0,30 -2,8 

(-4,1;-1,5) 

6,2 

(3,8-10,0) 

4,8 

(3,2-7,3) 

-0,41 2,8 

 

(Fonte: NRC, 2006) 

a. Coeficiente sexo-específico estimado usando um intervalo de confiança de 95%.  

b. Baseado em dados da Análise Combinada de Preston et al., 2002.  

c. Usar 3,5 para idade atingida menor ou igual a 50 anos e 1,0 para idade atingida maior do que 50 anos.  

 

 

 Conforme observado na tabela 1, os valores para os parâmetros β, γ e η dependem 

do modelo (EAR ou ERR).  

Para modelos baseados no ERR, para a maioria dos tipos de câncer (U.S. EPA, 

2011):  

i. O valor de β (ERR / Sv) na idade de exposição de 30 anos e idade atingida de 

60 anos, tende a ser maior para mulheres do que para homens;  

ii. O valor de γ = -0,3 infere que o risco de câncer radioinduzido na idade de 

exposição decresce em cerca de 25% para cada década de aumento na idade 

na exposição até a idade de 30 anos; 
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iii. O valor de η = -1,4 infere que o ERR é quase 20% menor na idade atingida de 

70 anos do que aos 60 anos. 

  Por conseguinte, o ERR diminui com a idade na exposição (até os 30 anos) e com 

a idade atingida. Em contrapartida, os modelos baseados no EAR têm valores de                    

γ = -0,41 e o valor de η = 2,8 para a maioria dos tipos de câncer. Assim, o EAR diminui 

com a idade na exposição, mas aumenta com a idade atingida.  

 O modelo de risco do BEIR VII para câncer de tireoide utiliza apenas o modelo 

baseado no ERR, onde o ERR aumenta linearmente com a dose. O modelo de risco para 

câncer de tireoide é bastante semelhante ao modelo padrão para cânceres sólidos, mas 

depende apenas da idade de exposição, não considerando a idade atingida, de forma que 

o η é igual a zero. Diferentemente dos demais cânceres sólidos, o câncer de tireoide 

apresenta uma dependência extremamente forte em relação à idade na exposição (NRC, 

2006). 

 O modelo de risco do BEIR VII para câncer de mama utiliza apenas o modelo 

baseado no EAR, onde o EAR aumenta linearmente com a dose. Tendo em vista que este 

modelo de risco foi baseado em dados de mulheres da coorte LSS, como também em 

mulheres norte-americanas de diferentes coortes médicas, a adoção de um modelo 

baseado unicamente no EAR demonstra que o efeito principal estimado é mais estável. 

Além disso, este modelo considera a idade na exposição e a idade atingida como fatores 

modificadores (NRC, 2006). 

 

3.4.2. Modelo de Risco para Leucemia do BEIR VII 

A leucemia apresenta um ERR maior em relação ao ERR para cânceres sólidos, e 

também seu padrão de risco difere em relação ao período de latência e outras variáveis. 

Desta forma, o comitê desenvolveu modelos específicos baseados no ERR e EAR para 

leucemia. Os dados para determinação do modelo de risco para leucemia basearam-se nos 

estudos de mortalidade da coorte LSS.  Os modelos de risco para leucemia apresentam o 

ERR ou EAR como uma função linear-quadrática da dose, dependente do sexo, da idade 

na exposição e do período de latência (NRC, 2006). 
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O cálculo do ERR ou EAR utilizado para estimativa do risco para leucemia é feito 

de acordo com a equação 8:  

 

 ERR (D,s,e,t) ou EAR (D,s,e,t) = βs D (1 + θD) exp [γ e* + δ log (t / 25) + e* log (t / 25)]   (8) 

 

Onde: 

D : dose na medula óssea vermelha 

s : sexo 

t : tempo desde a exposição 

s  : coeficiente sexo-específico, onde f - feminino e m – masculino 

e* : 
(𝑒−30)

10
 , quando e 30 ; e* = 0, quando e ≥30  

e : idade na exposição (em anos) 

 : parâmetro do grau de curvatura da função (não depende da idade de exposição, do 

tempo decorrido desde a exposição ou do sexo do indivíduo) 

 : parâmetro da idade na exposição 

 e   : parâmetros que consideram o tempo desde a exposição na incidência e mortalidade 

por leucemia, respectivamente. 

 

De acordo com NRC (2006), este modelo de risco para leucemia ajusta melhor os 

dados do que o modelo de risco para câncer sólido. Este modelo usa t em vez de log (t), 

bem como incorpora a dependência do tempo, uma vez que a exposição varia conforme 

a idade na exposição, incluindo o termo e* log (t / 25). Para o modelo de risco de leucemia 

baseado no EAR, não se incluiu um termo para o efeito principal do tempo desde a 

exposição; note que com esta parametrização não há diminuição com o tempo desde a 

exposição para aqueles expostos aos 30 anos ou mais. Os coeficientes de risco sexo-

específico, o parâmetro do grau de curvatura da função, o parâmetro de idade na 

exposição e os parâmetros que consideram o tempo desde a exposição na incidência e 

mortalidade por leucemia e idade alcançada são mostrados na tabela 2. 
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Tabela 2. Parâmetros do BEIR VII para os cálculos do ERR e EAR para estimativa do 

risco para leucemia. 

Parâmetro Modelo baseado no ERR Modelo baseado no EAR 

βm 1,1 / Sv (0,1 - 2,6) 1,62 mortes / 104 pessoa.ano.Sv (0,1 - 3,6) 

βf 1,2 / Sv (0,1- 2,9) 0,93 104 pessoa.ano.Sv  (0,1 - 2,0) 

γ –0.40 / década (–0,78 - 0,0) 0,29 / década (0,0 - 0,62) 

δ –0,48 (–1.1 - 0.2) 0,0 

 0,42 (0,0 - 0.96) 0,56 (0,31 - 0,85) 

θ 0,87 / Sv (0,16 - 15) 0,88 / Sv (0,16 - 15) 

(Fonte: NRC, 2006) 

 

 

3.5. Modelos de Risco de Câncer Desenvolvidos pelo NCI 

O Instituto Nacional do Câncer norte-americano (National Cancer Institute - NCI) 

desenvolveu sete modelos de risco de câncer adicionais aos modelos de risco do BEIR 

VII através dos resultados de estudos epidemiologicos publicados após o BEIR VII.  

Foram desenvolvidos modelos de risco para câncer de cavidade oral, esôfago, vesícula 

biliar, pâncreas, reto, rim, cérebro/sistema nervoso central (SNC). Assim como no BEIR 

VII, o NCI também desenvolveu um modelo de risco de câncer denominado “outros”, 

que é formado por todos os cânceres sólidos, excluindo as 17 localizações de cânceres 

sólidos (para as quais foram desenvolvidos modelos específicos) e excluindo também o 

câncer de pele não-melanoma (BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012; RADRAT, 

2018).  

Os modelos de risco de câncer desenvolvidos pelo NCI usam a mesma formulação 

dos modelos de risco para cânceres sólidos do BEIR VII descritos anteriormente e são 

baseados no ERR e EAR. O ERR e EAR aumentam linearmente com a dose e dependem 

do sexo, da idade na exposição e da idade atingida. Desta maneira, os modelos de risco 

de câncer desenvolvidos pelo NCI utilizam a mesma fórmula para obter o ERR e EAR 

dos modelos de risco para câncer sólido (ver item 3.4.1) (RADRAT, 2018).  Os modelos 

de risco para câncer de vesícula biliar e cérebro adotam apenas o modelo baseado no ERR 

(APOSTOAEI et al., 2012). Os coeficientes de risco sexo-específico e os parâmetros de 

idade na exposição e idade alcançada são exibidos na tabela 3. 
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Tabela 3. Coeficientes de risco sexo-específicos e parâmetros da idade na exposição e 

idade alcançada nos 7 modelos desenvolvidos pelo NCI. 

 Modelos baseados no ERR Modelos baseados no EAR 

Tipo de Câncer m  m    m  m    

Cavidade Oral 0,23  
(0-0,66) 

0,53  
(0,13-1,24) 

-0,30 -1,4 0,44  
(0,08-1,1) 

0,29  
(0,06-0,66) 

-0,41 0,5 

Esôfago 0,51  
(0-1,13) 

0,48  
(0,31-0,73) 

-0,30 -1,4 4,9  
(2,7-8,9) 

4,9  
(3,2 -7,3) 

-0,41 2,8 

Vesícula biliar -0,018  
(0-0,29) 

-0,018  
(0-0,29) 

-0,30 -1,4 ___ ___ ___ ___ 

Pâncreas 0,36  
(0-0,88) 

0,36  
(0-0,88) 

-0,30 -1,4 0,49  
(0,09-1,1) 

0,49  
(0,09-1,1) 

-0,41 2,8 

Reto 0,12  
(0-0,38) 

0,12  
(0-0,38) 

-0,30 -1,4 0,34  
(0,09-1,1) 

0,34  
(0,09-1,1) 

-0,41 2,8 

Rim 0,34  
(0-1,0) 

0,34  
(0-1,0) 

-0,30 -1,4 0,31  
(0,08-0,68) 

0,31  
(0,08-0,68) 

-0,41 2,8 

Cérebro/SNC 0,71  
(0,26-1,34) 

0,24  
(0,09-0,47) 

-0,30 -1,4 ___ ___ ___ ___ 

Outros 0,87  
(0,45-1,69) 

0,80  
(0,33-1,93) 

-0,30 -1,4 2,73  
(1,55-4,82) 

1,06  
(0,49-2,28) 

-0,41 2,8 

 

(Fonte: DE GONZALEZ et al., 2012) 

Todos os parâmetros foram estimados usando um intervalo de confiança de 95%. 

 

 

3.6. Probabilidade de Causalidade (PC) 

No fim da década de 70 surgiram vários casos na justiça norte-americana de 

indivíduos que reivindicaram indenização alegando terem desenvolvido câncer devido à 

exposição à radiação ionizante, em alguns casos, a doses menores que 0,1 Gy (WAGNER 

et al., 1989).  

Não existem meios que permitam distinguir a verdadeira origem de um câncer 

(IAEA, 1996), que é uma doença de desenvolvimento lento, que ocorre em várias etapas, 

nas quais diversos fatores de risco podem estar envolvidos, atuando de forma sinérgica 

ou independente (WAKEFORD et al., 1998). Com base nisto e na quantidade de casos 

judiciais, surgiu então, a necessidade de se estimar o risco de desenvolvimento de um 

câncer radioinduzido. Empregou-se, então, a interpretação Bayesiana de probabilidade, 

aplicando-se um teorema Bayesiano ou Quasi-Bayesiano para averiguar a chance de 

desenvolvimento de um câncer em decorrência da exposição à radiação, surgindo assim 

o conceito de probabilidade de causalidade (PC).  

Outros termos usados para este conceito são: fração atribuída (Assigned Share – 

AS) ou percentual de risco atribuído. Por conseguinte, a PC é a probabilidade de um 
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determinado câncer ter sido induzido como consequência de prévia exposição à radiação 

ionizante (WAGNER et al., 1989; RINSK, 2000). 

Na década de 80, a PC não era considerada válida em processos judiciais nos 

EUA. Nesse período surgiram vários relatórios descrevendo um aumento na incidência 

de câncer em militares e civis expostos à radiação ionizante durante os testes com armas 

nucleares. Por conta disso, o Congresso dos EUA promulgou a emenda de Lei 97-414, 

em janeiro de 1983, que designou o Instituto Nacional de Saúde norte-americano (NIH) 

para desenvolver tabelas de probabilidades de desenvolvimento de câncer em decorrência 

da exposição à radiação ionizante. A partir daí, um grupo de trabalho ad hoc do NIH 

desenvolveu, em 1985, tabelas radioepidemiológicas para facilitar o julgamento de 

pedidos de indenização pelo surgimento de câncer após a exposição à radiação ionizante 

(MOSTELLER, 1987; WAGNER et al., 1989). 

Quinze anos após a construção das tabelas radioepidemiológicas de 1985, foi feita 

uma revisão no sistema de dose da coorte LSS e surgiram várias informações novas 

relacionando a exposição à radiação e o risco de câncer. Por conta dessas informações, 

em 2003, o grupo de trabalho do NIH, juntamente com o Centro de Controle Prevenção 

de Doenças Norte Americano (CDC), revisaram e substituíram o formato tabular do 

relatório de 1985 por um programa de computador interativo online denominado: 

Interative Radioepidemiological Program (IREP), que calcula a PC (LAND et al., 2003). 

As estimativas de PC calculadas pelo programa IREP são usadas para avaliar a pertinência 

da compensação nos sistemas de compensação quantitativos norte-americanos 

(WAGNER et al., 1989; KOCHER et al., 2008). 

A PC é uma estimativa retrospectiva da chance de que uma ou mais exposições 

prévias à radiação ionizante terem sido o agente causal entre todos os possíveis agentes 

causadores do câncer (IAEA, 1996). Por essa razão, o valor da PC é usado para avaliar a 

pertinência da compensação nos sistemas de compensação para doenças radioinduzidas 

nos Estados Unidos da América, Japão, Reino Unido e Coreia do Sul (NIU et al., 2010; 

KIM et al., 2018).   
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A PC é, basicamente, a parte do risco atribuível à radiação ionizante, sendo 

calculada em função do ERR pelas equações 9 ou 10 (IAEA, 1996; NRC, 2006):  

 

      PC = 
Risco devido a exposição à radiação

Risco basal de câncer + Risco devido a exposição à radiação
 x 100                               (9) 

Ou 

 

                                            PC = 
ERR

1+ ERR 
 x 100                                                           (10) 

 

Nos casos de exposição crônica à radiação ionizante, assume-se que o risco é 

determinado pela soma dos riscos de cada exposição à radiação, implicando que cada 

exposição atua de forma independente. Então, é necessário calcular o ERR para cada 

exposição, considerando a dose, a idade na exposição, a idade atingida e o período de 

latência. 

 

 

3.7. Programa RadRisk Brazil 

 Uma vez que o cálculo do ERR ou EAR para indivíduos com múltiplas exposições 

e/ou múltiplos órgãos expostos pode vir a ser extremamente laborioso e não leva em 

consideração as várias fontes de incertezas inerentes aos modelos de risco, o NCI 

desenvolveu uma ferramenta online para calcular o risco para toda a vida (RadRat - 

Radiation Risk Assessment Tool) e a probablilidade de causalidade (IREP - Interactive 

RadioEpidemiological Program) que permite a propagação das incertezas estatísticas e 

subjetivas destas estimativas. O programa RadRat e IREP estão disponíveis online no site 

do NCI (RADRAT, 2018) e do CDC (NIOSH-IREP, 2017), respectivamente. 

 O programa RadRisk Brazil é uma adaptação dos programas norte-americanos 

(RadRat e IREP) para a população brasileira. O RadRisk Brazil possui os mesmos 

modelos de risco de câncer do programa RadRat. Atualmente, a  versão online do RadRat 

permite  estimar o risco ao longo da vida de desenvolvimento de câncer decorrente de 

exposição prévia à radiação ionizante para populações diferentes da população norte-

americana, incluindo as populações do Brasil, França, Espanha, Inglaterra, Japão e Coreia 

do Sul (RADRAT, 2018). As estimativas só podem ser feitas para doses no órgão de até 



26 

 

1 Gy, tendo em vista que os modelos de risco de câncer usados no programa derivaram 

de estudos epidemiológicos para doses ≤ 1 Gy (BERRINGTON de GONZALEZ et al., 

2012).  

 O programa RadRisk Brazil, assim como o RadRat, é capaz de estimar o risco de 

desenvolvimento de câncer atribuível ao tempo de vida entre a exposição à radiação e o 

final da vida, para a população brasileira, com base na expectativa de vida da população 

brasileira. Também é possível estimar o risco prospectivo, ou seja, estimar o risco a partir 

do presente momento para o restante esperado de vida. O programa pode calcular o risco 

para cada tipo de câncer ou o risco total, para todos os tipos de câncer, a partir de uma 

única exposição ou de múltiplas exposições (VEIGA et al., 2009). Para calcular o risco 

por toda a vida para um determinado câncer, o programa estima o excesso de risco por 

toda a vida (ELR – Excess Lifetime Risk), que se baseia no ERR (APOSTOAEI et al., 

2012).  

O RadRisk Brazil, de modo similar ao IREP, pode calcular a PC para a população 

brasileira, isto é, a probabilidade de um câncer ter ocorrido em decorrência de uma 

determinada exposição prévia à radiação (VEIGA et al., 2009).  

Como já citado, os modelos de risco de câncer foram obtidos a partir dos estudos 

epidemiológicos com a coorte LSS e coorte de exposição médica. Torna-se necessária a 

transferência do risco da população estudada para a população brasileira, considerando-

se a curva de expectativa de vida e o risco basal de câncer da população brasileira (NRC, 

2006). 

Os dados de incidência de câncer por sexo e faixa etária são produzidos por 

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) (BRASIL, 2003 a). O RCBP tem a 

finalidade de gerar dados confiáveis e comparáveis sobre a incidência de câncer de uma 

determinada população, sendo assim, estes registros precisam adotar e seguir regras para 

codificação, padrões de qualidade de dados e procedimentos determinados pela Agência 

Internacional de Pesquisa sobre Câncer (International Agency for Research on Cancer - 

IARC) (CURADO et al., 2009). Os critérios de qualidade dos dados determinados pela 

IARC são: percentual de localização primária desconhecida (%C80), percentual de idade 

ignorada, percentual de verificação histopatológica do diagnóstico, razão 

mortalidade/incidência (M/I) e percentual de casos por declaração de óbito (% SDO) 

(BRASIL, 2003 a). 
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O risco basal de câncer da população brasileira foi estimado a partir dos dados de 

incidência de câncer por sexo e faixa etária de 19 Registros de Câncer de Base 

Populacional (RCBP) do Brasil que melhor preenchiam os critérios de qualidade 

estipulados pela IARC.   

Como a incidência de câncer no Brasil varia nas regiões geográficas, devido às 

diferenças sociais, culturais e fatores ambientais, o programa brasileiro considerou 

também o risco basal de câncer das  cinco regiões geográficas do país (norte, nordeste, 

centro-oeste, sudeste e sul), possibilitando estimativas de PC mais apropriadas para a 

população brasileira (VEIGA et al., 2009).  

Os dados de incidência de câncer foram obtidos dos RCBP no site do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) para o período de 2001 a 2005 (BASEPOP, 2014). Para cada 

região geográfica brasileira, foram usados os dados de incidência de todos os RCBP que 

atendiam os critérios de qualidade da IARC e a incidência média da região foi calculada 

com base no valor da mediana da incidência dos registros para cada câncer, sexo e faixa 

etária. Os RCPB incluídos por região foram: Belém, Manaus e Palmas para a região norte; 

Aracajú, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife e Salvador para região nordeste; Campo 

Grande, Cuiabá, Distrito Federal, Goiânia e Mato Grosso (interior) para a região centro-

oeste; Belo Horizonte, Jaú e São Paulo para região sudeste; e Curitiba e Porto Alegre para 

região sul (VEIGA et al., 2009). 

Para estimar o excesso de risco por toda a vida no programa RadRisk Brazil é 

necessário considerar também a expectativa de vida da população brasileira. As curvas 

de expectativa de vida da população brasileira, por sexo e por faixa etária, foram obtida 

a partir de informações disponíveis no site do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) (Ministério da Saúde, 2014) e nas Tábuas Abreviadas de 

Mortalidade por sexo e idade (IBGE, 2013).  

Os modelos de risco de câncer usados no programa RadRisk Brazil são os mesmos 

do RadRat que inclui os modelos de risco de câncer desenvolvidos pelo BEIR VII com 

algumas modificações e os modelos de risco desenvolvidos pelo NCI, totalizando 17 

modelos de risco de câncer para órgãos específicos e 1 modelo de risco para os órgãos 

restantes denominado “outros” (VEIGA et al., 2009; BERRINGTON de GONZALEZ et 

al., 2012).  

O programa RadRisk Brazil estima o risco para toda vida de câncer de pulmão 

devido a exposição a radiação ionizante, considerando a prevalência média de fumantes 
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entre os homens e mulheres na população brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; 

PNAD, 2009).  No entanto, esta abordagem não é a mais apropriada para o cálculo da PC, 

uma vez que existe uma forte interação da radiação com o fumo (TOKARSKAYA et al., 

2002). Logo, é necessário conhecer o histórico de fumo do requerente. A PC para câncer 

de pulmão no programa RadRisk ainda precisa incorporar modelos específicos para 

fumantes e não fumantes. Embora o programa IREP tenha desenvovido modelos para não 

fumantes e fumantes com base em dados da sub-coorte dos sobrevieventes da bomba 

atômica com histórico de fumo (FURUKAWA et al., 2010; NIOSH-IREP, 2013), estes 

modelos ainda não foram implementados no programa RadRisk Brazil. 

O programa RadRisk Brazil incorpora a mesma metodologia e as mesmas 

modificações dos modelos de risco de câncer do BEIR VII feitas pelo NCI no 

desenvovilmento do RadRat (APOSTOAEI et al., 2012; BERRINGTON de GONZALEZ 

et al., 2012) e descritas resumidamente abaixo: 

 

i. Modelos de risco 

Além dos sete modelos de risco de câncer adicionais aos modelos do BEIR VII, a 

formulação do modelo de risco de câncer de mama segue exatamente o modelo descrito 

em PRESTON et al. (2002). Para o modelo de risco de leucemia, o modelo linear-

quadrático é aplicado para exposições agudas, enquanto que para exposições crônicas, 

somente o termo linear do modelo é aplicado. 

 

ii. Período de latência 

O período de latência foi introduzido como uma função sigmoide (em forma de 

S) com o objetivo de suavizar a mudança abrupta de risco. Assumiu-se um período de 

latência com estágios graduais entre 4 e 11 anos para cânceres sólidos, 0,4 e 4,1 anos para 

leucemia e 2,5 e 7,6 anos para câncer de tireoide (BERRINGTON de GONZALEZ et al., 

2012). 

 

iii. Transferência do risco da população japonesa para a população brasileira 

Foi aplicada uma ponderação de forma liner considerando a abordagem 

multiplicativa com modelo de risco baseado no ERR e a abordagem aditiva com modelo 

baseado no EAR. Para a maioria dos modelos de risco de câncer (exceto para câncer de 

pulmão), os pesos aplicados foram 0,7 para a abordagem multiplicativa (com base no 

ERR) e 0,3 para a abordagem aditiva (com base no EAR). No modelo de risco para câncer 
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de pulmão, aplica-se os pesos invertidos (0,7 para a abordagem aditiva e 0,3 para a 

abordagem multiplicativa) (APOSTOAEI et al., 2012; BERRINGTON de GONZALEZ 

et al., 2012).  

Nenhuma ponderação foi aplicada no modelo de risco para câncer de tireoide, 

tendo vista que se baseia apenas no ERR. Da mesma maneira, o modelo de risco para 

câncer de mama utiliza apenas o modelo de risco baseado no EAR.  

Para o modelo de risco para o câncer de cérebro não foi derivado nenhum modelo 

de risco de baseado no EAR. Todavia, optou-se por aplicar um modelo de risco baseado 

no ERR e EAR, no qual o valor ERRaditivo é obtido usando um método de transferência 

entre populações aplicado no programa IREP (baseado na razão de risco basal de câncer 

entre as populações). No nosso caso, a razão de taxa de incidência padronizada entre 

Brasil e Japão (BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012). 

 

iv. Propagação de incertezas 

As incertezas foram propagadas usando o metodo de Monte Carlo através de 

amostragem hipercúbica latina para todos os tipos de câncer, exceto para leucemia onde 

uma combinação de métodos analíticos e de Monte Carlo foram utilizados.  

As estimativas de risco e de PC incorporaram as incertezas para o(a): i.dose de 

radiação; ii. modelo de risco; iii. ajuste para um período mínimo de latência; iv. 

transferência do risco entre populações; v. DDREF; vi. taxa de incidência basal de câncer 

(RADRAT, 2018). 

 

v. DDREF 

A fim de incorporar as incertezas associadas ao valor do DDREF, utilizou-se uma 

distribuição de probabilidade do DDREF variando de 0,7 a 3,0 na estimativa do risco. 

Desta forma, uma distribuição log-normal com média geométrica de 1,5 e desvio padrão 

geométrico de 1,35 foi aplicada para todas as exposições crônicas e para exposições 

agudas menores que 100 mGy. Devido à incerteza da magnitude da dose, utiliza-se uma 

distribuição log-uniforme para doses de 30 a 200 mGy (Figura 2) (APOSTOAEI et al., 

2012; BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012). 
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(Fonte: BERRINGTON DE GONZALEZ et al., 2012) 

Figura 2. Aplicação do DDREF para exposições agudas e crônicas no Programa RadRat 

e RadRisk Brazil. 

 

 

3.8. Sistemas de Compensação para Indivíduos que Desenvolveram Doenças 

Radioinduzidas 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomenda que todos os 

indivíduos que desenvolveram câncer em decorrência de exposição ocupacional à 

radiação ionizante sejam compensados (NIU et al., 2010).  

Cada país deve ter um instrumento para avaliar as demandas compensatórias de 

forma que tenha a capacidade de distinguir os casos de câncer com maior probabilidade 

de terem sido causados por exposição à radiação ionizante daqueles realacionados a 

outros agentes causais. Alguns países possuem um sistema de compensação para doenças 

radioinduzidas com critérios bem estabelecidos para compensar os indivíduos que 

desenvolveram uma doença alegadamente radioinduzida (Wakeford, 1998, 2006). 

Contudo, a maioria dos países não tem um sistema de compensação para doenças 

radioinduzidas. Nesses países, os casos de demandas compensatórias são julgados caso a 

caso pela justiça.  

A adoção de um sistema específico de compensação para indivíduos que 

desenvolveram doenças radioinduzidas deve considerar questões peculiares relacionadas 



31 

 

à viabilidade técnica, política e cultural de cada país. Um sistema de compensação visa 

tornar a avaliação da pertinência da compensação mais equitativa e ágil (NIU et al., 2010).   

Os sistemas de compensação para doença radioinduzida podem ter uma 

abordagem qualitativa ou quantitativa. Os sistemas de compensação da Argentina, 

França, Rússia e ainda alguns dos sistemas dos EUA são baseados na presunção de 

causalidade, sendo considerados sistemas qualitativos. Por outro lado, os sistemas 

quantitativos, por outro lado, são baseados no valor da PC para avaliar a pertinência da 

compensação. A Coreia do Sul, Japão, Reino Unido e alguns sistemas dos EUA são do 

tipo quantitativo (KANG et al., 2010; NIU et al., 2010; KIM et al., 2018) 

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

desenvolveram um relatório sobre a formulação e as características dos sistemas de 

compensação para doenças radioinduzidas. De acordo com este relatório, os sistemas para 

avaliar demandas compensatórias de indivíduos que alegam ter desenvolvido doença 

potencialmente radioinduzida devem estabelecer adequadamente: a população coberta, as 

doenças cobertas, os critérios de elegibilidade, os critérios de avaliação da pertinência da 

compensação e os tipos de compensação e/ou benefícios que serão oferecidos (NIU et al., 

2010). 

Tendo em vista que um dos principais objetivos deste trabalho foi fazer uma 

revisão bibliográfica dos principais sistemas de compensação para doenças 

radioinduzidas no mundo para poder comparar as vantagens e desvantagens dos mesmos, 

e assim, propor um sistema de compensação para indivíduos que alegam ter desenvolvido 

câncer radioinduzido no Brasil, a revisão dos sistemas de compensação descrevendo as  

características dos mesmos, de acordo com cada um dos pontos listados acima, serão 

descritas e discutidas posteriormente na seção de resultados e discussão.   
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4. METODOLOGIA 

4.1. Revisão dos Sistemas de Compensação para Doenças Radioinduzidas Existentes 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre sistemas de compensação 

para doenças associadas à exposição à radiação ionizante. A busca bibliográfica 

eletrônica foi conduzida nas seguintes bases de dados: Google, Periódicos Capes, 

Pubmed, Scielo e Schoolar Google. Foram utilizados os seguintes descritores, em idioma 

inglês: compensation scheme AND cancer induced by ionizing radiation; probability 

causation of cancer caused by ionizing radiation; compensation claims AND cancer 

caused by ionizing radiation; indemnity and ionizing radiation induced cancer. Foi 

realizada uma análise inicial com base nos títulos e/ou nos resumos de todos os trabalhos 

científicos que tinham aderência com o tema. Os trabalhos científicos foram selecionados 

de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

i. Modalidade de publicação e produção científica: artigos em periódicos 

indexados, leis, sites e relatórios de instituições oficiais; 

ii. Idioma: inglês, português, francês ou espanhol.  

 

 

4.2. Proposta de Sistema de Compensação para Câncer Radioinduzido no Brasil 

Com base na análise comparativa das vantagens e desvantagens dos diferentes 

sistemas de compensação avaliados, propusemos uma abordagem para a elaboração de 

um sistema de compensação brasileiro, com sugestões para cada um dos pontos que 

devem compor um sistema de compensação:  

i. População coberta,  

ii. Tipos de câncer cobertos, 

iii. Critérios de elegibilidade, 

iv. Critérios para a avaliação da pertinência da compensação, 

v. Tipo de compensação e benefícios. 
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Esta proposta tem como objetivo fornecer subsídios para uma futura proposição 

de um sistema de compensação para indivíduos que alegam ter desenvolvido câncer 

radioinduzido no Brasil e não pretende cobrir todos os aspectos técnicos e legais 

envolvidos na formulação da mesma. 

 

 

4.3. Análise da Aplicabilidade da PC para Avaliação da Pertinência da 

Compensação 

Com base nas abordagens propostas para um sistema brasileiro de compensação 

quantitativo para câncer radioinduzido, avaliamos a aplicabilidade da PC para a avaliação 

da pertinência da compensação. Isto é, com base na PC calculada avaliamos como a 

mesma pode ser utilizada em diferentes abordagens para determinar se uma demanda 

compensatória é pertinente ou não. Com o objetivo de fornecer subsídios para a 

aplicabilidade da PC para a avaliação da pertinência da compensação, realizamos as 

seguintes análises: 

 

4.3.1 -  Avaliação da estimativa da PC, em função da dose no órgão, para os tipos de 

câncer mais frequentes em mulheres e homens no Brasil 

Para alguns tipos de câncer mais frequentes no Brasil em homens (pulmão, cólon, 

reto, estômago, cavidade oral e bexiga) e mulheres (mama, cólon, reto, útero, pulmão, 

tireoide e estômago) (INCA, 2017), estimamos o valor de PC99º, em decorrência de 

exposição externa à radiação gama aos 20 anos de idade, para um câncer diagnosticado 

20 anos após a exposição. 

 

4.3.2 – Avaliação da aplicabilidade da PC em estudos de caso hipotéticos 

Para exemplificar a aplicabilidade da PC, avaliamos 10 estudos de caso 

hipotéticos de demandas compensatórias, visando analisar a influência de alguns fatores 

que podem alterar o risco de câncer radioinduzido: 

i. Idade na exposição; 

ii. Frequência da exposição; 
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iii. Sexo; 

iv. Risco basal de câncer da população.  

Somente exposições externas à radiação do tipo gama foram consideradas.   

Para fins de exemplificação, a PC foi calculada primeiramente como valor 

absoluto, através da utilização dos valores dos parâmetros dos modelos de risco 

apresentados nas tabelas 1 e 3 para um determinado câncer. O ERR e a PC foram 

calculadas de acordo com as equações 5 e 8, respectivamente. A estimativa do valor da 

PC absoluto não leva em consideração as incertezas associadas aos modelos de risco de 

câncer. 

Utilizando o programa RadRisk Brazil, calculamos a PC para os estudos de casos 

hipotéticos levando em consideração todas as incertezas estatísticas e subjetivas dos 

modelos de risco.  Após a propagação das incertezas, o percentil 99º da distribuição de 

valores da PC (PC99º) foi selecionado por ser um valor conservativo favorecendo assim o 

requerente. Isto é, considerando todas as incertezas estatísticas e subjetivas dos modelos 

de risco, o percentil 99º engloba quase a totalidade da distribuição dos valores de PC, 

existindo somente 1% de chance de que a PC seja maior que o valor do percentil 99o. Em 

todas as avaliações não foram consideradas as incertezas decorrentes das estimativas de 

dose, uma vez que estas dependem da quantidade e qualidade das informações disponíveis 

para o cálculo de dose. É importante ressaltar que as incorporações das incertezas nas 

doses estimadas podem ter um grande impacto na estimativa da PC. 

No programa RadRisk Brazil foi primeiramente selecionada a população de 

origem (população para qual o risco basal de câncer foi determinado). Existe a opção de 

selecionar a população do Brasil como um todo ou a população de uma das regiões 

geográficas do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul), como também pode-

se selecionar a população dos EUA. Para os estudos de casos, utilizamos a população do 

Brasil como um todo. A população americana foi selecionada quando avaliamos a 

influência do risco basal de câncer da população na estimativa da PC. 

Os demais dados de entrada necessários para estimar a PC no programa são:  

i. Sexo; 

ii. Ano de nascimento; 

iii. Tipo de câncer; 

iv. Dose ou faixa de dose estimada; 
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v. Unidade da dose estimada (por exemplo: Gy, cGy, mGy); 

vi. Tipo de radiação (elétron, fóton, nêutron ou partícula alfa); 

vii. Frequência da exposição (exposição aguda ou crônica); 

viii. Ano da exposição (ano de cada exposição em exposição crônica); 

ix. Ano de diagnóstico de câncer. 

 

Assim, para cada estudo de caso hipotético, determinamos os valores absolutos da 

PC e os valores de PCmédio [intervalo de confiança de 95% (95% IC)] e PC99º calculados 

pelo programa RadRisk Brasil para comparação.  

A seguir, apresentamos a descrição dos estudos de casos hipotéticos formulados 

para avaliar os efeitos da idade na exposição, da taxa de dose (exposição aguda versus 

exposição crônica), do sexo do indivíduo e do risco basal de câncer da população na 

estimativa da PC: 

 

i. Efeito da idade na exposição  

Caso hipotético1 - Mulher com exposição externa aguda à radiação do tipo gama aos 10 

anos de idade, com dose na tireoide estimada em 10 cGy e posterior diagnóstico de câncer 

de tireoide aos 40 anos de idade. 

Caso hipotético 2 - Mulher com exposição externa aguda à radiação do tipo gama aos 25 

anos de idade, com dose na tireoide estimada em 10 cGy e posterior diagnóstico de câncer 

de tireoide aos 40 anos de idade. 

 

ii. Efeito da taxa de dose da exposição  

Caso hipotético 3 - Homem com exposição externa aguda à radiação gama aos 20 anos 

de idade, com dose estimada no estômago de 40 cGy e posterior diagnóstico de câncer de 

estômago aos 40 anos de idade. 

Caso hipotético 4 - Homem com exposição externa crônica à radiação gama dos 20 anos 

aos 29 anos de idade, com dose estimada no estômago de 40 cGy (4 cGy/ano por 10 anos) 

e posterior diagnóstico de câncer de estômago aos 40 anos de idade. 

 

 

 



36 

 

iii. Efeito do sexo do indivíduo  

Caso hipotético 5 - Homem com exposição externa aguda à radiação gama aos 25 anos 

de idade, com dose estimada no cérebro de 45 cGy e posterior diagnóstico de câncer de 

cérebro aos 55 anos de idade. 

Caso Hipotético 6 – Mulher com exposição externa aguda à radiação gama aos 25 anos 

de idade, com dose estimada no cérebro de 45 cGy e posterior diagnóstico de câncer de 

cérebro aos 55 anos de idade. 

 

iv.  Efeito do risco basal de câncer da população – Modelo de risco baseado no EAR 

Caso hipotético 7 – Mulher brasileira com exposição aguda à radiação gama externa aos 

18 anos de idade no Brasil, com dose estimada na mama de 50 cGy e posterior diagnóstico 

de câncer de mama aos 70 anos de idade. 

Caso hipotético 8 – Mulher norte-americana com exposição aguda à radiação gama 

externa aos 18 anos de idade nos EUA, com dose estimada na mama de 50 cGy e posterior 

diagnóstico de câncer de mama aos 70 anos de idade. 

 

v.  Efeito do risco basal de câncer da população – Modelo de risco baseado no ERR 

Caso hipotético 9 – Mulher brasileira com exposição aguda à radiação gama externa aos 

18 anos de idade no Brasil, com dose estimada na tireoide de 15 cGy e posterior 

diagnóstico de câncer de tireoide aos 70 anos de idade. 

Caso hipotético 10 – Mulher norte-americana com exposição aguda à radiação gama 

externa aos 18 anos de idade nos EUA, com dose estimada na tireoide de 15 cGy e 

posterior diagnóstico de câncer de tireoide aos 70 anos de idade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Principais Sistemas de Compensação para Doenças Radioinduzidas 

Foram identificados 10 (dez) diferentes tipos de sistema de compensação para 

doenças radioinduzidas, sendo cinco sistemas qualitativos e cinco quantitativos. Para cada 

um destes sistemas, identificamos a população coberta, a quantidade de doenças cobertas, 

o critério de elegibilidade e a pertinência da compensação, o tipo de compensação e 

benefícios.  

 

5.1.1. Sistemas de Compensação Qualitativos  

A tabela 4 apresenta um resumo das principais características dos sistemas 

qualitativos de compensação da Argentina, França, Rússia e alguns dos sistemas dos   
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Tabela 4.  Características dos principais sistemas de compensação qualitativos avaliados. 

País Argentina EUA França Rússia 

Programa de 

Veteranos 

RECAa 
  

População 

coberta 

-Indivíduos 
ocupacionalmente 

expostos 

-Indivíduos 

expostos à 

radiação durante 

serviço militar 

-Esposas e 

dependentes de 

veteranos 

expostos à 

radiação 

-Mineiro de urânio, 

moleiros, 

transportadores de 

minérios  

-Participantes 

locais de testes 

nucleares 

-Residentes em 

locais na direção 

do vento em 

relação aos testes 

nucleares em 

Nevada 
 

-Indivíduos 

ocupacionalmente 

expostos  

-Trabalhadores 

expostos em 

circunstâncias 

especiaisb   

-Indivíduos 

ocupacionalmente 

expostos  

Doenças 

Cobertas 

-4 tipos de 

cânceres e 14 

doenças não 

malignas 

-Outras doenças 

julgadas caso-a-

caso  

-Todos os tipos 

de câncer e 3 

doenças não 

malignas 

-Outras doenças 

julgadas caso-a-

caso 

-Mineiros: câncer 

de pulmão e 5 

doenças não 

malignas  

-Moleiros e 

transportadores de 

minério: 2 tipos de 

câncer e 6 doenças 

não malignas 

-Participantes 

locais e residentes 

em locais na 

direção do vento 

em relação aos 

testes nucleares em 

Nevada: 19 tipos 

de câncer 
 

-3 tipos de 

cânceres e 13 

doenças não 

malignas  

-Trabalhadores 

expostos em 

circunstâncias 

especiais: todos 

os tipos de 

cânceres e 4 

doenças não 

malignas 

-Indivíduos 

ocupacionalmente 

expostos: 18 tipos 

de cânceres e 3 

doenças não 

malignas 

-Outras doenças 

julgadas caso-a-

caso 
 

Critérios de 

elegibilidade/ 

Pertinência da 

compensação 

-Exposição 

ocupacional 

incluída na lista 

de ocupações 

-Diagnóstico de 

doença coberta 

-Exposição 

durante o serviço 

militar 

-Diagnóstico de 

doença coberta 

-Exposição da 

população coberta 

-Diagnóstico de 

doença coberta   

 

-Exposição 

ocupacional 

incluída na lista de 

ocupações 

-Diagnóstico de 

doença coberta 

-Histórico 

ocupacional com 

registro de dose 

-Histórico médico 

e diagnóstico de 

doença coberta 

-Causalidade 

avaliada por 

conselho de 

especialistas 
 

Tipo de 

compensação/ 

Benefícios 

-Indenização 

financeira 

associada ao tipo 

de doença (valor 

fixo)  

-Reembolso com 

gastos médicos  

-Indenização 

financeira por 

incapacidade 

-Benefícios de 

saúde 

-Indenização 

financeira (valor 

fixo) 

-Benefício de saúde 

apenas para 

mineiros 

-Montante fixo ou 

prêmio anual por 

incapacidade 

-Indenização por 

dias de trabalho 

perdidos 

-Reembolso com 

gastos médicos 

-Indenização 

financeira 

depende da 

incapacidade e do 

salário 

-Benefícios de 

saúde e sociais 

-Isenção de taxas 

e impostos  
 

(Fonte: SOUZA et al., 2018) 
aRECA: Radiation Exposure Compensation Act (Programa de Compensação à Exposição à Radiação. 
bTrabalhadores expostos em circunstâncias especiais: trabalhadores envolvidos nos acidentes (ou nas ações de remediação) ocorridos 

na Central Nuclear de Chernobyl em 1986, na instalação de Mayak em 1957, em submarinos, navios ou armas nucleares e associados 

às descargas de radionuclídeos na bacia do rio Techa. 
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5.1.1.1. Sistema de Compensação da Argentina 

O sistema argentino de compensação é regulado por um microssistema normativo 

cuja principal norma é a Lei de Riscos Ocupacionais (Lei 24.557 de 13 de setembro de 

1995). Trata-se de um sistema qualitativo extrajurídico (ARGENTINA, 1995; 

SOBEHART, 2003), que se baseia em quatro pilares teóricos para a caracterização de 

uma doença ocupacional (SOBEHART, 2003):  

i. Existência, no local de trabalho, de um agente que sabidamente é capaz de 

provocar danos à saúde humana;  

ii. Existência de uma exposição capaz de produzir dano no trabalhador;  

iii. Presença de uma doença claramente identificada;  

iv. Presença de uma relação de causalidade entre a doença e o agente causador, 

estabelecida com bases clínicas, patológicas, experimentais ou epidemiológicas.  

O sistema de compensação argentino envolve os empregadores públicos ou 

privados dos trabalhadores que desenvolvem atividades relacionadas à exposição à 

radiação e agências reguladoras que têm a função de fiscalizar as normas de prevenção 

de acidentes, além de funcionarem como seguradoras dos empregadores. Os 

empregadores podem optar por não fazer o seguro com as agências reguladoras e serem, 

eles própios, os seguradores dos seus empregados, desde que preencham os requisitos 

previstos na lei 24.557/95 (ARGENTINA, 1995; NIU et al., 2010). 

População coberta - abrange todo indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) 

que desenvolve uma das atividades constantes em uma lista prevista na legislação e que 

seja acometido por uma das doenças também listadas (ARGENTINA, 1995).  

Doenças cobertas - são aquelas relacionadas à radiação  previstas no decreto 

658/96: anemia, leucopenia, trombocitopenia ou síndrome hemorrágica decorrente de 

exposição aguda ou crônica à radiação; catarata; blefarite; conjuntivite; ceratite; dermatite 

por exposição aguda ou crônica à radiação; lesões de mucosa decorrentes de radiação 

aguda ou crônica; necrose óssea; sarcoma ósseo; leucemia; câncer brônquico ou pulmonar 

decorrentes de inalação; câncer de pele; e doenças reprodutivas como oligo e azospermia 

e abortos espontâneos (ARGENTINA, 1996; SOBEHART, 2003).  

O sistema também permite que doenças não catalogadas na lista como passíveis 

de compensação sejam aceitas, mas para tanto é necessário que uma junta médica ad hoc 
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determine que a doença em questão esteja diretamente relacionada ao ambiente de 

trabalho e que a doença não tenha se desenvolvido por uma predisposição específica do 

trabalhador ou por fatores externos e alheios ao ambiente de trabalho (NIU et al., 2010). 

Critérios de elegibilidade - trata-se de um sistema qualitativo de compensação, 

logo não é feita análise de PC e como critérios de elegibilidade exige-se apenas que o 

trabalhador desempenhe uma das atividades previstas pelo sistema e seja portador de uma 

das doenças aceitas pelo sistema (ARGENTINA, 1996; NIU et al., 2010).  

As atividades potencialmente capazes de provocar estas doenças em função da 

exposição à rediação são: qualquer atividade relacionada à exposição aos raios X ou a 

qualquer substância radioativa, seja ela natural ou não, ou qualquer fonte de emissão 

corpuscular ou algum tipo de radiação; extração e processamento de minerais radioativos; 

preparação de componentes radioativos incluíndo os químicos e as drogas; preparação e 

utilização de produtos radioativos fosforescentes; manejo de radioterapia e equipamento 

de raios X; todas as atividades em hospitais, sanatórios, clínicas de saúde, clínicas 

dentárias nas quais os profissionais sejam expostos aos efeitos dos raios X; uso industrial 

de raios X ou fontes de radiação gama; locais de produção de isótopos radioativos;  

indústria de energia nuclear (ARGENTINA, 1996). 

O sistema, entretanto, não compensará doenças ou acidentes ocupacionais nos 

casos em que estes tenham sido provocados por culpa do próprio trabalhador ou por 

fatores estranhos ao ambiente de trabalho ou se a doença já acometia o trabalhador antes 

dele começar a trabalhar no local considerado de risco para sua saúde e tenha sido 

diagnosticada até o momento do seu recrutamento. Neste último caso, há a possibilidade 

de compensação caso seja provado que, apesar de pré-existente ao início do trabalho, a 

doença piorou em decorrência da atividade profissional, quando a compensação será, 

então, proporcional e relativa apenas ao agravamento da doença (ARGENTINA, 1996). 

Cabe ressaltar que, apesar do parágrafo I do artigo 39 da Lei 24.557/95 impedir 

que os trabalhadores cobertos pelo sistema de compensação recorram à justiça comum, 

exceto nos casos de negligência dos empregadores, diversos juízes argentinos 

consideraram o dispositivo inconstitucional. Desta forma, a prática jurídica permite que, 

mesmo aquele que está coberto pelo sistema de compensação, possa acionar também o 

sistema judiciário (ARGENTINA, 1995). 

Tipo de compensação / benefícios -  a compensação é feita através de 

indenização financeira com valor fixo associada ao tipo de doença e de reembolso com 
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gastos médicos, cujo objetivo é o de remediar qualquer dano físico ou financeiro sofrido 

pelo trabalhador (NIU et al., 2010). 

 

5.1.1.2. Sistema de Compensação para Veteranos dos EUA 

 Em 1988 foi aprovada a "Lei de Compensação dos Veteranos Expostos à 

Radiação" que visa compensar certos indivíduos expostos à radiação durante o serviço 

militar e que desenvolveram doenças atribuídas à exposição (Public Law 100-321, 1988). 

Atualmente, o Departamento para Assuntos de Veteranos dos EUA (U.S. Department of 

Veterans Affairs) administra um sistema de compensação para veteranos que 

desenvolveram câncer e/ou outras doenças associadas à exposição à radiação ionizante 

durante o serviço militar (U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2017). 

  População coberta - composta por veteranos de guerra expostos à radiação, nas 

seguintes circunstâncias (EUA, 2018; U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 

2018 a).   

 i. Prisioneiros de guerra num perímetro de cerca de 120 km dos limites da cidade 

de Hiroshima ou 241 km dos limites da cidade de Nagazaki, entre 06/08/1945 e 

01/07/1946; 

 ii. Ocupantes de Hiroshima ou Nagazaki no pós guerra, de 06/08/1945 a 

01/07/1946;  

 iii. Participantes dos testes de armas nucleares de 1945 a 1962; iv. participantes 

dos testes de armas nucleares subterrâneos feitos no Alasca ou na Ilha de Amchitka, antes 

de 01/01/1974; 

  v. Indivíduos que permaneceram, no mínimo, 250 dias, antes de 01/02/1992, nas 

plantas de difusão gasosa em Paducah (Kentucky), Portsmouth (Ohio) ou área K25 em 

Oak Ridge (Tennessee)  

 Doenças cobertas - são os cânceres primários de: tireoide; mama; faringe; 

esôfago; estômago; intestino delgado; intestino grosso; pâncreas; ducto biliar; vesícula 

biliar; fígado, exceto por cirrose ou hepatite B; glândula salivar; vias urinárias; brônquio-

alveolar; pulmão; ovário; osso; cérebro; leucemias, exceto linfocítica crônica; mieloma 

múltiplo; linfomas, exceto doença de Hodgkin (U.S. DEPARTMENT OF VETERANS 

AFFAIRS, 2017; EUA, 2018).               
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 Critérios de elegibilidade – estes permitem que veteranos que eram da ativa ou 

mesmo da reserva, mas participaram de atividades sob risco de radiação, possam pleitear 

os benefícios do sistema. Caso o veterano desenvolva uma doença que não esteja na lista 

de doenças cobertas, outros dados relacionados à exposição, como tempo e dose de 

radiação podem ser levados em consideração (EUA, 2018; U.S. DEPARTMENT OF 

VETERANS AFFAIRS, 2018 a).      

 Tipos de compensação / benefícios -  são variados, sendo: benefícios de saúde e 

indenizações que se diferenciam em função da gravidade do dano à saúde provocado pela 

doença adquirida (U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2017).  

 

5.1.1.3. Programa de Compensação de Exposição à Radiação dos EUA (Radiation 

Exposure Compensation Act - RECA) 

 O RECA foi criado em 1990 e é administrado pela divisão cívil do Departamento 

de Justiça Americano com a missão de indenizar as pessoas que tiveram contato com 

testes nucleares acima do solo realizados pelo governo norte-americano  entre os anos de 

1945 e 1992. Por não fazer uso de cálculo de PC, o sitema pode ser classificado como 

qualitativo (LAND, 2005; SZYMENDERA, 2017). 

 População coberta - divide-se em três grupos (LAND, 2005; SZYMENDERA, 

2017):  

 i. Indivíduos que estavam presentes durante algum teste nuclear, chamados de 

participantes locais de testes nucleares;  

  ii. Indivíduos que estavam presentes nas regiões ao norte ou a oeste do local de 

testes de Nevada durante a realização dos testes nucleares acima do solo, chamados de 

residentes em  locais na direção do vento em relação aos testes de Nevada;  

 iii. Trabalhadores em contato com urânio de 1941 a 1972, sejam eles mineradores, 

moleiros ou transportadores de minérios de urânio.  

 Além destes, no caso de morte de trabalhadores em contato com urânio, o 

cônjuge, filhos, pais, netos ou avós também podem pleitear o benefício (U.S. 

DEPARTMENT OF JUSTICE, 2011). 
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 Doenças cobertas - variam em função do grupo da população coberta. As doenças 

cobertas para os participantes locais e residentes em locais na direção do vento em relação 

aos testes em Nevada são os seguintes cânceres primários: as leucemias, exceto a linfóide 

crônica, desde que iniciadas, pelo menos, após dois anos após a primeira exposição e que 

a exposição tenha ocorrido após os vinte anos de idade;  os demais tipos de câncer, 

mieloma múltiplo, cérebro, esôfago, ovário, glândula salivar, tireoide, linfomas (exceto o 

de Hodgkin), mama, vesícula biliar, pâncreas, intestino grosso e delgado, bexiga, ducto 

bilear, hepático (exceto no caso de infecção por hepatite B ou cirrose), faringe, estômago 

e pulmão, desde que iniciados, pelo menos, após cinco anos da data da primeira exposição 

(SZYMENDERA, 2017). 

 Para os trabalhadores em contato com urânio existe mais de uma lista de doenças 

cobertas, dependendo do fato do IOE ter trabalhado como minerador, moleiro ou 

transportador.  As doenças 

cobertas para os mineradores de urânio são: câncer de pulmão; dois tipos de fibrose 

pulmonar; cor pulmonale secundário à fibrose pulmonar; silicose; pneumoconiose. Já as 

doenças cobertas para os moleiros e transportadores de minério de urânio são as mesmas 

dos mineradores, acrescidas de câncer primário do rim e doença renal crônica 

(SZYMENDERA, 2017). 

 Critérios de elegibilidade para os participantes locais – são (SZYMENDERA, 

2017):  

 i. Localização geográfica;  

 ii. Atividade ocupacional desempenhada;  

 iii. Diagnóstico da doença. 

 O primeiro critério é preenchido se o requerente comprovar que estava presente 

nos locais de testes, quais sejam: Nevada; partes do Pacífico; região de Trinity; áreas do 

Atlântico Sul ou em qualquer outro local designado como área de teste de armas 

nucleares, durante o momento do teste ou até seis meses depois. O requerente satifaz o 

segundo critério se provar que exercia uma das seguintes funções: membro das forças 

armadas; civil ou contratado do programa Manhattan, do projeto de Armas Especiais das 

Forças Armadas, da Agência de Suporte de Defesa Nuclear ou do Departamento de 

Defesa; empregado ou contratado da Comissão de Energia Atômica, Agência de Pesquisa 

Energética e Desenvolvimento ou do Departamento de Energia; membro da 
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Administração Federal da Defesa Civil, do Escritório de Mobilização Civil e de Defesa 

ou do Serviço de Saúde Pública norte-americano. O terceiro critério é alcançado se o 

indivíduo possuir uma das doenças listadas no seu respectivo grupo de população coberta 

(U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2013, 2015; SZYMENDERA, 2017).  

Critérios de elegibilidade para os residentes em locais na direção do vento em 

relação à área de testes de Nevada – são  (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2011; 

SZYMENDERA, 2017):  

 i. Localização geográfica temporal; 

ii. Diagnóstico da doença. 

Verifica-se o primeiro critério para aquele que provar ter estado em um dos locais 

indicados pelo governo como sendo afetado em função da direção do vento a partir de 

onde foram feitos os testes nucleares, por vinte e quatro meses consecutivos, entre 

21/01/1951 e 31/10/1958, ou pelo período de 30/06/1962 a 31/07/1962. O segundo 

critério é apresentar diagnóstico médico de doença coberta para o seu grupo de população 

coberta (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2011, 2013; SZYMENDERA, 2017). 

 Critérios de elegibilidade para os trabalhadores em contato com urânio -  são 

subdivididos de acordo com o tipo de trabalho desempenhado. Assim, há um grupo de 

critérios para os mineradores e outro grupo de critérios que abarca os moleiros e os 

transportadores de minério de urânio.  

 Quanto aos mineradores, eles devem preencher dois critérios de elegibilidade 

(SZYMENDERA, 2017):  

i. Temporal;  

ii. Diagnóstico da doença.  

 No que se refere ao critério temporal, é necessário que o minerador tenha 

trabalhado por no mínimo um ano entre 01/01/1942 e 31/12/1971. A doença 

diagnosticada é considerada se for uma das patologias cobertas para o grupo. Dos 

moleiros e transportadores também são exigidos dois critérios cumulativos: i. temporal; 

ii. tipo de patologia. O primeiro critério determina que a atividade tenha sido 

desempenhada entre 01/01/1941 e 31/12/1971 e o segundo requer que a doença 

diagnosticada seja uma das listadas para o seu respectivo grupo (SZYMENDERA, 2017). 
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 Tipos de compensação / benefícios - quantitativamente variado na forma de 

pagamento único por pessoa, cujo valor varia de cinquenta até cem mil dólares em função 

do tipo de contato mantido com a fonte de radiação ionizante. O valor recebido é isento 

de imposto federal, porém será abatido deste montante qualquer indenização já recebida 

pelo indivíduo, seja por meio de ação judicial ou outro programa de compensação, desde 

que tenha sido recebido em função dos casos de doenças e exposição cobertas pelo RECA 

(LAND, 2005; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2013; SZYMENDERA, 2017). 

 

5.1.1.4. Sistema de Compensação da França 

O sistema francês de compensação busca inspiração na evolução das leis 

trabalhistas sobre acidentes de trabalhos e doenças ocupacionais. Trata-se de um sistema 

judicial de compensação. Antes do advento da primeira lei sobre o tema, em 1898, o 

empregado que sofresse um acidente de trabalho era obrigado a comprovar culpa do 

empregador para ter direito a algum tipo de indenização (HÉRBERT, 2004).  

A partir da promulgação da primeira lei sobre acidente de trabalho, em 

09/04/1898, o trabalhador não precisava mais provar culpa do empregador e a relação 

entre o acidente sofrido durante o trabalho e o direito à compensação era estabelecida 

automaticamente, sem necessidade de prova (HÉRBERT, 2004; NIU et al., 2010). 

Ao longo dos anos, diversas mudanças legislativas foram implementadas no 

intuito de ampliar os casos de cobertura não só para acidentes de trabalho mas também 

para doenças ocupacionais. Essas mudanças,  transformaram um sistema, inicialmente 

restrito aos casos levados ao judiciário, em um sistema de securitização nacional, a partir 

de 1946. Nesse sistema, cada empregador passou a pagar um prêmio ao sistema de 

seguridade social, criado em 1945, cujo valor é calculado em função do número de 

injúrias relacionadas ao trabalho sofridas pelos seus respectivos empregados (AUBRUN 

et al., 1999; HÉRBERT, 2004). 

População coberta - abarca, portanto, todos os IOEs. O sistema não exige a 

comprovação da força da relação entre sua doença e as condições de trabalho pelo uso de 

PC. Trata-se, portanto, de um sistema qualitativo de compensação (NIU et al., 2010). 

Atualmente, as doenças relacionadas à radiação que são cobertas pelo sistema 

qualitativo de compensação francês estão discriminadas em uma tabela que também 

descreve as condições necessárias para caracterização de cada doença ocupacional.  
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Doenças cobertas - anemia, leucopenia, trombocitopenia e síndrome hemorrágica 

provocadas por exposição aguda ou crônica à radiação ionizante; blefarite; conjuntivite; 

ceratite; catarata; radiodermatite aguda ou crônica; inflamação por radiação aguda de 

epitélio de mucosa; lesões em mucosa provocadas por exposição crônica à radiação; 

radionecrose óssea; sarcoma ósseo; câncer de pulmão primário devido à inalação e 

leucemias (GAGNA et al., 2010). Os casos de doenças que não constam na tabela podem 

ser passíveis de indenização a critério do Comitê Regional para Reconhecimento de 

Doenças Ocupacionais (AUBRUN et al., 1999). A partir de 1993, criou-se um 

procedimento de acompanhamento médico de todo indivíduo que tenha um certificado de 

exposição ocupacional à radiação ionizante. Este procedimento visa detectar 

precocemente doenças que possam ser causadas por esta exposição (AUBRUN et al., 

1999). 

Critérios de elegibilidade - exige-se que o empregado (AUBRUN et al., 1999; 

NIU et al., 2010):  

i. Seja portador de uma doença prevista na tabela;  

ii. Cumpra as condições determinadas pela tabela; 

iii. Tenha participado de uma das atividades ocupacionais identificadas na tabela;  

iv. Esteja dentro do limite temporal de latência que varia para cada tipo de câncer, 

podendo chegar a até cinquenta anos entre a idade na exposição e o diagnóstico da doença. 

A lista de doenças cobertas tem sido modificada com o passar do tempo, sendo 

que a última modificação ocorreu em 1984 (NIU et al., 2010). Todo médico da França, 

com a anuência do paciente, deve notificar a descoberta de doentes que se encaixem nos 

critérios de elegibilidade para compensação (AUBRUN et al., 1999). 

Tipo de compensação / benefícios - o sistema oferece diversos tipos de 

compensação, conforme a severidade da doença que acomete o trabalhador, podendo 

garantir desde o reembolso com gastos médicos; passando por indenizações financeiras, 

por prazo determinado, em função do número de dias de afastamento do trabalho; até as 

indenizações vitalícias por invalidez ou redução permanente da capacidade laborativa, 

que podem ser pagas como montante fixo ou prêmio anual (NIU et al., 2010). 
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5.1.1.5. Sistema de Compensação da Rússia 

O sistema russo de compensação de doenças radioinduzidas tem natureza 

extrajudicial e está contido no arcabouço jurídico que normatiza as doenças ocupacionais, 

sendo regido por diversas leis federais, tais como: Código Trabalhista da Federação 

Russa; Parte II do Código Civil Russo; Bases da Segurança no Trabalho da Federação 

Russa; Bases do Seguro Social Obrigatório; Seguro Social Obrigatório para Acidentes 

Trabalhistas e Doenças Ocupacionais (FAURE et al., 1992; SCHWARTZ, 2006; ILO, 

2012). 

População coberta - é dividida em dois grupos, trabalhadores expostos em 

circunstâncias especiais e IOEs. O grupo de trabalhadores expostos em circunstâncias 

especiais engloba trabalhadores, incluindo policiais e militares, envolvidos em qualquer 

uma de três formas de exposição (HATCH et al., 2005; NIU et al., 2010; ILO, 2012): 

i. Acidentes nucleares em Chernobyl (1986), na instalação Mayak (1957), ou em 

submarinos, navios ou com armas nucleares, bem como indivíduos envolvidos em ações 

de remediação de qualquer um destes acidentes;  

ii. Despejo de radionuclídeos na bacia do rio Techa e nas respectivas ações de 

remediação;  

iii. Testes com armas nucleares e exercícios militares com armas nucleares. 

A cobertura de doenças do sistema russo varia em função do grupo ao qual 

pertence o trabalhador e, para aqueles pertencentes ao grupo de expostos em 

circunstâncias especiais, a cobertura de doenças também varia em função da época de 

concessão do benefício (NIU et al., 2010). 

Doenças cobertas no caso de trabalhadores expostos em circunstâncias 

especiais - estão descritas numa lista que contém: síndrome de radiação aguda ou crônica; 

catarata por radiação; hipotireoidismo; queimaduras por radiação e neoplasias (NIU et 

al., 2010). 

Doenças cobertas no caso de IOEs - estão discriminadas na lista criada pelo 

Ministério de Saúde Pública russo por meio da Ordem Executiva número 90 de 1996 e 

suas emendas. Esta lista descreve todas as doenças ocupacionais e fornece os fatores de 

risco de cada uma, como também o tipo de atividade que pode ensejar a exposição a estes 

fatores de risco. No que tange às doenças ocupacionais relacionadas à radiação, a lista 
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contém: síndrome de radiação aguda e crônica; queimaduras locais crônicas ou agudas 

por radiação; catarata; câncer de pele; 18 códigos internacionais de doença (CID) para 

neoplasias malignas de lábio, cavidade oral, faringe, fígado, tecido linfático, tecido 

hematopoiético, osso e cartilagem articular (ILO, 2012). 

Há dois conjuntos de critérios de elegibilidade, sendo um aplicável àqueles que 

pretendem se beneficiar do sistema de compensação como sendo parte do grupo de 

expostos em circunstâncias especiais e o outro se aplicando àqueles que buscam a 

compensação como IOE (NIU et al., 2010; ILO, 2012).  

Critérios de elegibilidade para trabalhadores expostos em circunstâncias 

especiais - é necessário, inicialmente, comprovar que o indivíduo esteve presente, por um 

período específico, em um local definido como área de um evento radioativo em larga 

escala. Depois, a compensação pleiteada seguirá os trâmites previstos em leis específicas 

promulgadas para regulamentar cada grande acidente ocorrido no país, tais como, 

Chernobyl, bacia do rio Techa, etc (HATCH et al., 2005; NIU et al., 2010; ILO, 2012). 

Caso o indivíduo do grupo de expostos em circunstâncias especiais desenvolva uma 

doença que não consta da lista de doenças cobertas para o seu grupo, ele ainda assim será 

compensado, exceto se o Conselho Regional de Especialistas encarregado do caso 

comprovar que a doença em questão não está relacionada à exposição à radiação. Nestes 

casos, o Conselho leva em consideração a dose de radiação recebida e o histórico de saúde 

do indivíduo para emitir sua decisão (NIU et al., 2010). 

Critérios de elegibilidade para IOE - o requerente precisa comprovar a 

exposição ocupacional, conforme os parâmetros estabelecidos pela Ordem Executiva 90 

de 1996 do Ministério de Saúde Pública russo. Estes indivíduos ainda têm que passar por 

avaliação em um dos dois hospitais russos especializados neste tipo de diagnóstico, o 

Hospital de Clínicas número 6, em Moscou, ou o Departamento Médico Sanitário número 

71, em Ozersk. Nesta avaliação, são consideradas as  doses de radiação recebidas e o 

histórico médico do requerente (NIU et al., 2010; ILO, 2012). 

Apesar de haver menção à avaliação de doses de radiação, em determinadas 

circunstâncias, em ambos os grupos de população coberta pelo sistema, na prática, não é 

feita a análise da PC, devido, principalmente, à baixa confiabilidade das medições feitas 

pelos dosímetros e ao preenchimento incompleto dos registros funcionais dos 

trabalhadores sobre as doses recebidas de radiação ionizante. Sendo assim, todo o sistema 
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russo pode ser classificado como um sistema qualitativo de compensação (HATCH et al., 

2005; BENNETT et al., 2006). 

Tipos de compensação / benefícios - bastante diversificado, envolvendo a oferta 

de gratuidade de seguros médicos, indenização financeira em função da incapacidade e 

da faixa salarial do requerente, benefícios e garantias sociais para empregados, 

pagamentos indiretos na forma de isenção tributária ou gratuidade de serviços como 

transporte público, energia elétrica, dentre outros. No caso de morte do requerente, seus 

herdeiros poderão receber a compensação que lhe era devida, dependendo da situação 

socioeconômica de que desfrutem (NIU et al., 2010).  

Por fim, cabe lembrar que a decisão de compensação feita pelos órgãos 

administrativos competentes do sistema, pode ser revista judicialmente. Desta forma, é 

possível que o indivíduo que teve seu pedido de compensação negado pelo sistema, 

consiga receber a compensação por meio de decisão judicial (NIU et al., 2010; ILO, 

2012). 

 

 

5.1.2. Sistemas de Compensação Quantitativos  

A tabela 5 apresenta um resumo das principais características dos sistemas 

quantitativos de compensação do Japão, Reino Unido, Coreia do Sul e alguns dos sistemas 

dos Estados Unidos da América. 
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Tabela 5. Características dos principais sistemas de compensação quantitativos avaliados. 

País EUA Japão Reino Unido Coreia do Sulc 

 EEIOCPA 

Parte Ba 

USCG 

LORSTAb 

   

População 

coberta 

-Indivíduos 
ocupacionalmente 
expostos 

-Veteranos da 

Guarda Costeira 

que trabalharam 

em estações de 

navegação de 

longo alcance 

 

-Sobreviventes das 

bombas atômicas de 

Hiroshima e 

Nagasaki 

-Indivíduos 

ocupacionalmente 

expostos 

-Indivíduos 
ocupacionalmente 

expostos 

Doenças 

Cobertas 

-22 tipos de 

câncer 

-22 tipos de 

câncer 

-Doença 

possivelmente 

causada pela 

radiação da bomba 

atômica 

 

-15 tipos de 

câncer e 1 doença 

não maligna 

-29 tipos de 

câncer 

Critérios de 

elegibilidade/ 

Pertinência da 

compensação 

-Diagnóstico de 

doença coberta 

-Registro de 

emprego no 

DOEc ou 

empresa 

contratada pelo 

DOEc 

-Datas de início 

e fim da 

atividade 

ocupacional 

-Registro de 

dose ou dose 

estimada 

 

-Diagnóstico 

de doença 

coberta 

-Registro de 

dose 

-Exposição 

durante serviço 

militar 

 

-Certificado de 

sobrevivente das 

bombas atômicas 

-Diagnóstico de 

doença causada 

pela radiação 

ionizante da bomba 

atômica 

-Em casos de 

câncer o cálculo da 

PC é necessário 

-Registro de 

emprego 

-Registro de dose 

-Empresa 

empregadora ser 

membro do 

CSRLDd 

-Filiação sindical 

-Diagnóstico de 

doença coberta 

-Histórico 

ocupacional 

-Análise do 

ambiente de 

trabalho 

-Registros 

médicos 

-Diagnóstico de 

doença coberta 

-Investigação 

epidemiológica 

-Avaliação por 

comitê julgador 

 

Compen-sação por 

valor de PC 
-PC99º <50%: 

Não 

-PC99º ≥50%: 

Sim 

-PC99º 50%: 

Não 

-PC99º ≥ 50%: 

Sim 

-PC< 10%: Não 

- 10%≤ PC<50%: 

julgado 

individualmente 

-PC≥50%: Sim 

-PC< 20%: Não 

-20%≤ 

PC<30%:¼ 

Quantume 

-30%≤ 

PC<40%:½ 

Quantume 

-40%≤ 

PC<50%:¾ 

Quantume 

-PC≥ 50%: 100% 

Quantume 

 

Câncer Sólido : 

-PC99º <50%: 

Não 

-PC99º  ≥ 50%: 

Sim 

 

Leucemia : 

-PC99º <33%: 

Não 

-PC99º  ≥ 33%: 

Sim 

Tipo de Compen- 

sação/ Benefícios 
-Indenização 

financeira 

-Benefício de 

saúde 

 

-Indenização 

financeira 

-Benefício de 

saúde 

 

-Benefícios 

médicos variados 

-Subsídio mensal 

-Auxílio funeral 

-Indenização 

financeira 

-Indenização 

Financeira 

-Benefício de 

saúde 

-Auxílio funeral 

-Pensão 

 

(Fonte: Adaptado de SOUZA et al., 2018) 
aEEIOCPA parte B: Energy Employees Occupational Illness Compensation Program Act of 2000 (Ato de 2000 do Programa de 

Compensação de Doença Ocupacional para Trabalhadores da Energia nos EUA– Parte B). 

 bUSCG LORSTA: United States Coast Guard Veterans Stationed at Long Range Navigation Stations from 1942-2010 (Veteranos da 

Guarda Costeira dos EUA estacionados nas estações de navegação de longo alcance de 1942-2010).  
cDOE: US Department of Energy (Departamento de Energia dos EUA).  
dCSRLD: Compensation Scheme for Radiation-Linked Diseases (Esquema de compensação para doenças ligadas à radiação). 

 eQuantum é um valor financeiro acordado entre o sindicato dos trabalhadores e o empregador. 
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5.1.2.1. Programa de Compensação de Doença Ocupacional para Trabalhadores da 

Energia dos EUA – Parte B (Energy Employees Occupational Illness Compensation 

Program Act of 2000 - Part B – EEIOCPA) 

Esse sistema, criado por legislação federal no ano de 2000, se aplica aos 

indivíduos que trabalharam na fabricação de armas nucleares para o Departamento de 

Energia norte-americano ou suas agências predecessoras (EUA, 2001; SILVER, 2005). 

O Ato de 2000 do Programa de Compensação de Doença Ocupacional para Trabalhadores 

da Energia nos EUA (Energy Employees Occupational Illness Compensation Program 

Act of 2000 – EEOICPA) estabelece que o cálculo da PC, utilizando o IREP, fornecerá a 

base para a avaliação de pedidos de indenização por câncer potencialmente radioinduzido. 

O Instituto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho norte americano (National 

Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH) fez várias modificações no 

programa IREP original a fim de atender às necessidades reais do EEOICPA (KOCHER 

et al., 2008) 

 A legislação que regula o sistema é fruto de mais de cinquenta anos de luta dos 

trabalhadores vítimas de doenças causadas por radiação  e de seus advogados contra a 

política, então vigente à época entre os empregadores de “negar e se defender” de 

qualquer alegação de doença laboral provocada por exposição à radiação ionizante, bem 

como doenças ocasionadas por exposição ao berílio e sílica (SILVER, 2005). 

 População coberta - consiste em trabalhadores envolvidos na fabricação de 

armas nucleares diretamente contratados pelo Departamento de Energia norte americano 

ou suas agências predecessoras ou por empresas contratadas por ela (EUA, 2001; 

SILVER, 2005; NETON, 2014). 

  Doenças cobertas – o formulário de compensação disponibilizado pelo 

Departamento do Trabalho lista 22 tipos de câncer, a saber: ósseo; renal; leucemias 

(exceto leucemia linfocítica crônica); pulmão; mieloma múltiplo; linfomas (exceto 

doença de Hodgkin); ducto biliar; cérebro; mama, masculina ou feminina; intestino 

grosso; vesícula biliar; fígado; esôfago; ovário; pâncreas; faringe; glandula salivar; 

intestino delgado; estômago; tireoide; bexiga (U.S. DEPARTMENTO OF LABOR, 

2017). Porém, o sistema de compensação vem aceitando e indenizando também outros 

tipos de cânceres. Até o ano de 2012, o levantamento feito entre mais de trinta e um mil 

pedidos de indenização identificou 32 tipos diferentes de cânceres que receberam 
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compensação pelo sistema (NETON, 2014).     

 Há, entretanto, três situações envolvendo as neoplasias que ainda geram dúvidas 

sobre a melhor forma de considerá-las dentro do sistema de compensação (EUA, 2001). 

A primeira diz respeito aos diagnósticos de carcinomas in situ que, historicamente, não 

são considerados como neoplasias para fins de inclusão no sistema de compensação de 

câncer radioinduzido. Entretanto, forma-se, aos poucos, um consenso científico de que o 

carcinoma in situ é uma neoplasia maligna que foi diagnosticada em seu estágio inicial e, 

portanto, não haveria motivos para excluir estes casos do sistema de compensação. O 

Departamento de Serviço de Saúde Humana propôs que o carcinoma in situ seja tratado 

da mesma forma que as neoplasias cobertas nos respectivos orgãos ou tecidos onde 

surgiram (EUA, 2001). 

 A segunda situação se refere aos casos de câncer metastático, porque as evidências 

científicas existentes sobre o câncer radioinduzido foram descritas em cânceres primários. 

Desta forma, diante de uma neoplasia metastática, o sistema calcula a PC com base no 

sítio primário do câncer e, nos casos em que não seja possível identificar diretamente o 

tipo de câncer primário que provocou a metástase, o sistema presume qual foi este câncer 

com base em inferências que levam em considerção informações epidemiológicas sobre 

o paciente e sobre a relação entre tipos de câncer primário e metástases, constantes do 

banco de dados do Centro Nacional de Estatítica em Saúde norte americano (EUA, 2001). 

 A terceira e última situação abrange os casos em que o indivíduo que pleiteia o 

benefício apresenta mais de um tipo primário de câncer. Nestes casos, após a análise 

padrão do sistema, utilizando o programa IREP, para determinar a PC para cada tipo de 

câncer, o caso ainda passa por um trabalho estatítico posterior em que se quantificará as 

chances de que pelo menos um dos cânceres primários encontrados esteja relacionado à 

exposição à radiação ionizante. Esta etapa tem a finalidade de incrementar as chances de 

que o indivíduo seja contemplado pelo sistema de compensação (EUA, 2001). 

 Critérios de elegibilidade - são (EUA, 2001; SILVER, 2005; NETON, 2014):  

 i. Ter trabalhado ou trabalhar para o Departamento de Energia dos EUA (U.S. 

DOE) ou suas empresas contradas; 

 ii. Data de início e fim da atividade ocupacional compatíveis;  

 iii. Registro de dose ou dose estimada;  

 iv. Diagnóstico de um câncer listado. 
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 O sistema é regulado pelo Departamento do Trabalho, que segue as orientações 

do Departamento de Serviço de Saúde Humana sobre como determinar a relação entre a 

doença e a exposição à radiação, usando, para tanto, os cálculos de PC. Uma vez que este 

sistema usa metodologias de cálculo de PC para avaliar a pertinência da compensação, 

pode ser classificado como quantitativo (SILVER, 2005). 

 Pertinência da compensação - é baseada no valor de PC no percentil de 99º da 

distribuição (PC99º), conforme calculado pelo programa IREP modificado pelo NIOSH. 

O IREP é um programa interativo online usado para estimar a PC de um determinado 

câncer potencialmente radioinduzido específico para a população norte-americana (IREP, 

2017). O IREP permite aplicar os dados do requerente diretamente nos modelos de risco 

de câncer usando os melhores métodos quantitativos existentes para estimar a PC 

(KOCHER et al., 2008). 

O NIOSH fez alterações nos modelos de risco no IREP objetivando refletir a 

exposição à radiação e os tipos de cânceres dos trabalhadores cobertos pelo EEOICPA, 

que diferem das experiências da coorte LSS. As alterações foram incorporadas em uma 

versão do IREP denominada NIOSH-IREP, projetada especificamente para a avaliação 

de reivindicações no EEOICPA. As modificações foram (EUA, 2001, 2011; 

PARASCANDOLA, 2002): 

 i. Adição de modelos de risco para outras localizações de câncer, inclusive para 

leucemia linfocítica crônica, na qual as evidências de risco associado à radiação ionizante 

são muito baixas;  

ii. Diminuição da idade mínima de exposição para 10 anos;  

iii. Adição do modelo de risco para exposição ao radônio;  

iv. Incorporação das diferenças de raça e etnia na frequência de certos tipos de 

cânceres na população norte americana. 

O requerente é considerado apto a receber compensação quando o valor da PC99º 

é maior ou igual a 50% (EUA, 2001; SILVER, 2005; NETON, 2014).  

 Até mesmo a radiação recebida pelos trabalhadores do Departamento de Energia 

norte-americano que são submetidos a radiografias periódicas nas avaliações médicas 

exigidas passa a ser incorporada no cálculo da PC feita pelo programa NIOSH-IREP 

(EUA, 2001). 
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 À medida que mais especificidades sobre as características dos trabalhadores do 

Departamento de Energia norte-americano, bem como suas formas de exposição à 

radiação são incorporadas às modificações no programa NIOSH-IREP, a PC calculada 

para esta população torna-se mais fidedigna e customizada (EUA, 2001).   

 Tipos de compensação / benefícios - o EEOICPA oferece uma indenização 

pecuniária de valor fixo e benefício de saúde (EUA, 2001; PARASCANDOLA, 2002). 

 Até o ano de 2016, quase seis bilhões de dólares foram pagos como indenização 

pelo sistema, sem contar os custos com cuidados médicos que também são ofertados pelo 

sistema. O relatório de março de 2016, emitido pelo Departamento do Trabalho dos EUA, 

contabilizou cento e cinquenta e dois mil seicentos e cinquenta e quatro (152.654) pedidos 

de compensação sendo que setenta e três mil setecentos e sessenta e nove (73.769) foram 

compensados (U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 2016).   

 

5.1.2.2. Programa para Veteranos da Guarda Costeira dos EUA que serviram nas 

Estações de Navegação de Longo Alcance de 1942-2010  

Os veteranos da Guarda Costeira dos EUA (USCG) que serviram nas estações de 

navegação de longo alcance (LORSTA) entre 1942 e 2010 expressaram preocupação 

quanto ao desenvolvimento de doenças em função da exposição ocupacional aos raios X 

oriundos dos tubos de vácuo de alta voltagem. A partir desta preocupação, foi elaborado 

um relatório técnico sobre a exposição à radiação aos raios X emitidos pelas unidades 

transmissoras LORSTA (BLAKE, 2011). 

A navegação de longo alcance (LORAN) era um sistema de radionavegação 

terrestre desenvolvido durante a 2ª Guerra Mundial usado para guiar os navios e aviões 

militares. Após a 2ª Guerra Mundial, este sistema foi disponibilizado para uso público 

(LORAN-A). Em 1958, a USCG passou a utilizar o sistema LORAN-C diferente do 

disponível ao público. Em 1990, a USCG operava as estações LORAN-C em todo 

território norte-americano. Em 1994, surgiu a tecnologia do Sistema de Posicionamento 

Global (GPS) utilizando satélites e, gradativamente, os usuários de radionavegação 

militares de LORAN-C passaram a utilizar o GPS. Em 2010, a USCG encerrou 

oficialmente a transmissão de todos os sinais de LORAN dos EUA (BLAKE, 2011). 
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O Departamento para Assuntos de Veteranos dos EUA administra um sistema de 

compensação quantitativo para veteranos USCG LORSTA (BLAKE, 2011; U.S. 

DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2018 b). 

População coberta - veteranos da Guarda Costeira dos EUA (USCG) que 

serviram nas estações de navegação de longo alcance (LORSTA) entre 1942 e 2010. 

Doenças cobertas -  são os cânceres listados no Programa EEOICPA, descrito no 

item 5.1.2.1 (U.S. DEPARTMENTO OF LABOR, 2017). Mas cabe ressaltar que o 

Departamento para Assuntos de Veteranos dos EUA reconhece as seguintes doenças 

como sendo possivelmente causadas por exposição à radiação ionizante: todos os 

cânceres,  doença nodular não maligna da tireoide, adenoma paratireoideo, catarata 

subcapsular e tumores do cérebro/SNC (U.S. DEPARTMENT OF VETERANS 

AFFAIRS, 2018 b).  

Critérios de elegibilidade -  são (BLAKE, 2011; U.S. DEPARTMENT OF 

VETERANS AFFAIRS, 2018 b):  

i. Exposição durante o serviço no LORSTA; 

ii. Registro de dose ou dose estimada;  

iii. Diagnóstico de doença coberta.  

Pertinência da compensação - é baseada no valor de PC no percentil de 99º da 

distribuição (PC99º), conforme calculado pelo programa NIOSH-IREP, o mesmo utilizado 

no Programa EEOICPA. O veterano requerente é considerado apto a receber 

compensação quando o valor de PC99º é maior ou igual a 50% (BLAKE, 2011).    

Tipos de compensação / benefícios - são oferecidos benefícios de saúde e 

indenizações que variam em função da gravidade do dano à saúde provocado pela doença 

(U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2017, 2018 b). 

 

5.1.2.3. Sistema de Compensação do Japão 

O sistema de compensação japonês foi criado para atender a população atingida 

pelas bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagazaki durante a 

Segunda Guerra Mundial. Não se trata, portanto, de um sistema abrangente sobre todo e 

qualquer tipo de exposição à radiação ionizante (THE CITY OF HIROSHIMA, 2003). 
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População coberta – são, atualmente, duzentos e cinquenta e nove mil quintentas 

e cinquenta e seis (259.556) pessoas que possuem um certificado governamental de 

sobrevivente das bombas atômicas. Há quatro categorias de indivíduos que podem 

receber este certificado  (THE CITY OF HIROSHIMA, 2003; SASAKI, 2005; NIU et 

al., 2010): 

i. Aqueles que estavam presentes nas cidades de Hiroshima ou Nagazaki ou em 

cidades oficialmente declaradas como vizinhas às anteriores, durante o momento das 

explosões das bombas atômicas; 

ii. Aqueles que entraram nessas cidades nas primeiras duas semanas após o ataque;  

iii. Aqueles que estavam em outras situações, mas que também possam ter sido 

expostos à radiação da explosão das bombas atômicas. Este grupo inclui aqueles que 

estavam envolvidos na retirada de cadáveres e no apoio às vítimas.;  

iv. Aqueles que, à epoca dos ataques, eram nascituros de mulheres que estejam 

classificadas em qualquer uma das categorias anteriores. 

Dentre os vários tipos de benefícios ofertados à população coberta, o principal é 

o Beneficio Especial de Cuidados Médicos, que utiliza a PC como critério de avaliação 

da pertinência da compensação, sendo portanto, um sistema quantitativo de compensação 

(NIU et al., 2010; MHLW, 2014). 

Doenças cobertas - há uma lista de doenças cobertas pelo sistema, elaborada por 

uma comissão específica do Ministério da Saúde, Trabalho e Seguridade Social do Japão, 

que inclui: disfunção hematopoiética, disfunção hepática, disfunção da proliferação 

celular, disfunção endocrinológica, doenças cerebrovasculares, disfunção cardiovascular, 

disfunção renal, disfunção visual por opacificação de lentes, disfunção respiratória, 

disfunção motora e disfunção gastrointestinal por ulceração. Entretanto, não há uma lista 

fechada dos tipos de cânceres cobertos. Assim, o indivíduo que receba um diagnóstico de 

câncer e se encaixe nos critérios de elegibilidade da população coberta, passará por uma 

avaliação na qual será calculada a PC para avaliar se o mesmo terá ou não direito a algum 

tipo de compensação (YAMADA, 1997; MHLW, 2014). 
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Critérios de elegibilidade – são (SASAKI, 2005; NIU et al., 2010): 

i. Pertencer à população coberta;  

ii. Diagnóstico de doença da lista de doenças cobertas ou de uma neoplasia que 

alega estar relacionada à exposição à radiação;  

iii. Necessitar de cuidados médicos para doença em questão.  

Entretanto, caso o indivíduo pertença à população coberta, ainda que sua doença 

não esteja relacionada à radiação e não haja mais necessidade de tratamento, se ele 

comprovar que teve seu tratamento, à epoca da explosão das bombas atômicas, adiado ou 

prejudicado em função do ocorrido, ele também é elegível ao recebimento de benefício 

(SASAKI, 2005). 

Pertinência da compensação -  a PC baseia-se nas estimativas de risco da 

Fundação de Pesquisa dos Efeitos de Radiação (Radiation Effects Reasearch Foundation 

- RERF) usando, para leucemia e cânceres sólidos, o excesso de risco relativo derivado 

dos estudos epidemiológicos dos sobreviventes da bomba atômica. O método dosimétrico 

DS02 (Dosimetry System 2002) foi utilizado para a estimativa das doses nos 

sobreviventes (RERF, 2014). 

O valor absoluto da PC é calculado e, caso seja  superior a 50%, o indivíduo é 

considerado elegível para receber o benefício; caso a PC seja inferior a 10%, o benefício 

não será concedido. Entretanto, os casos em que a PC estiver entre 50 e 10% serão 

julgados com base em uma análise casuística, sem um critério único aplicável a todos. 

Cabe destacar que, apesar de haver o cálculo de PC, o benefício a ser recebido não é 

graduado conforme o valor da PC, ou seja, aqueles que são considerados elegíveis para o 

benefício, o recebem de forma plena, independentemente do valor da PC (SASAKI, 2005; 

NIU et al., 2010). 

Tipos de compensação / benefícios -  qualitativamente variado, englobando 

avaliações médicas anuais gratuitas, fornecimento de medicações e outras formas de 

tratamento hospitalar ou ambulatorial gratuitos, além do recebimento de um subsídio 

mensal e auxílio funeral (YAMADA, 1997; THE CITY OF HIROSHIMA, 2003; 

SASAKI, 2005). 

   Atualmente, existem diversas propostas para um sistema de compensação para as 

vítimas do acidente de Fukushima, ocorrido em 2011 (OECD, 2012; FELDMAN, 2015) 
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5.1.2.4. Sistema de Compensação do Reino Unido 

 O atual sistema de compensação do Reino Unido, conhecido como: Sistema de 

Compensação para Doenças Ligadas à Radiação (Compensation Scheme for Radiation 

Linked Diseases - CSRLD) tem sua origem em um acordo firmado entre a empresa British 

Nuclear Fuels Ltd (BNFL) e o sindicato de seus trabalhadores, em 1982 (CSRLD, 2017). 

Este acordo foi motivado pela experiência vivenciada de diversos casos que foram 

levados à justiça inglesa em busca de indenização pelas mortes de trabalhadores da 

BNFL, no final da década de 1970 (CALDER, 1999; CSRLD, 2017).  

 À época, o poder judiciário inglês usou a Lei de Instalações Nucleares de 1965 

como base legal para conceder indenizações. Essa lei permitia a compensação financeira 

para trabalhadores que comprovassem, perante o tribunal, terem desenvolvido patologias 

relacionadas à exposição à radiação ionizante sem que a exposição tivesse sido causada, 

exclusivamente, por culpa do próprio trabalhador (WAKEFORD et al., 1998). 

 Tanto a empresa como o sindicato de trabalhadores acumularam críticas sobre a 

forma como a Corte inglesa lidava com esses casos, e considerava-se que o sistema 

jurídico inglês era moroso, caro e tendencioso a julgamentos contrários aos trabalhadores. 

Isto provocava um sofrimento desnecessário aos familiares dos trabalhadores mortos e, 

muitas vezes, os casos acabavam sendo resolvidos por acordos extrajudiciais entre as 

partes (WAKEFORD et al., 1998; CSRLD, 2017). 

 Assim, em 1982, foi firmado o acordo que criou o CSRLD e que tinha como 

objetivos principais baratear os custos da solicitação de indenização, tornar o processo de 

verificação do direito à indenização e pagamento do valor indenizável mais célere e mais 

favorável ao trabalhador. Esta iniciativa deu tão certo que, ao longo dos anos, o sistema 

expandiu-se tanto em abrangência de cobertura, como em número de participantes 

(CSRLD, 2017). 

 A partir de 1987, os casos de morbidade relacionada ao câncer também passaram 

a ser abrangidos pelo CSRLD e outras empresas e sindicatos de trabalhadores foram 

aderindo ao sistema que conta com diversas empresas chamadas de Empresas 

Especificadas (Specified Companies – SC) e seus respectivos sindicatos de trabalhadores 

(CSRLD, 2017). Essas empresas representam a maioria dos empregadores que operam 

locais onde são desempenhadas atividades relacionadas à energia nuclear, conforme 

definido na lei de instalações nucleares de 1965 (NIU et al., 2010). 
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 População coberta - abrange todos os trabalhadores sindicalizados e que 

trabalham ou trabalharam para as SC.  

 Doenças cobertas - são catarata e as seguintes patologias oncológicas: câncer de 

bexiga, ósseo, de SNC, mama (em mulheres), cólon, fígado, esôfago, próstata, pulmão, 

pele (exceto melanoma), ovário, útero, tireoide, mieloma múltiplo, outros tecidos e 

leucemias (exceto leucemia linfocítica crônica) (WAKEFORD et al., 1998; CSRLD, 

2017). Algumas patologias neoplásicas são excluídas do CSRLD por serem consideradas 

não relacionadas ou pouco relacionadas à exposição à radiação ionizante, como linfoma 

de Hodgkin, melanoma maligno, mesotelioma maligno, leucemia linfocítica crônica, 

dentre outras (NIU et al., 2010). 

 Apesar de sua enorme abrangência, é importante destacar que este sistema de 

compensação é de natureza extrajurídica, de adesão voluntária e não tem a prerrogativa 

de impedir que o trabalhador busque sua indenização perante os tribunais ingleses, exceto 

se ele tiver aceitado o valor indenizatório estipulado pelo sistema (OECD, 2016). 

 Critérios de elegibilidade - o trabalhador que busca a indenização pelo CSRLD 

precisa (CSRLD, 2017):  

 i. Ser ou ter sido empregado de alguma das SC ou suas predecessoras; 

 ii. Existência de dados sobre a dose de radiação recebida pelo empregado em uma 

ou mais das SC em que trabalhou;  

 iii. Ser ou ter sido, durante o tempo de exposição à radiação, membro do sindicato 

dos empregados participantes do sistema;  

 iv. Diagnóstico de uma doença considerada elegível pela lista elaborada pelo 

CSRLD que esteja associada à radiação ou, no caso de morte, ter o diagnóstico desta 

doença previamente feito ou constante no certificado de óbito. 

 Nas situações em que o trabalhador não for empregado de uma SC, mesmo que 

tenha trabalhado para uma delas, como ocorre nos casos de trabalhadores terceirizados, o 

direito à indenização só pode ser pleiteado perante o sistema judiciário inglês. O mesmo 

ocorre nos casos de trabalhadores não sindicalizados (CSRLD, 2017). 

 Pertinência da compensação - Na segunda etapa, avalia-se a pertinência da 

compensação por meio do cálculo da PC que, caso seja igual ou superior a 20%, resulta 

em direito à indenização. Na terceira etapa, os advogados sindicais e da empresa 
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envolvida definem o quantum indenizatório para aqueles que têm direito à indenização, 

com base em critérios usualmente aceitos pelo sistema judiciário inglês (por exemplo: 

número de dependentes e renda auferida, dentre outros). Uma vez definido o quantum 

indenizatório, passa-se, então, para quarta e última etapa, na qual será determinada a 

fração do quantum indenizatório que deverá ser paga ao trabalhador, usando-se, mais uma 

vez, o resultado da PC calculada pelo programa. Caso a PC esteja na faixa de 20 a 29,9%, 

será pago ¼ do quantum indenizatório; caso a PC esteja na faixa de 30 a 39,9%, será pago 

½ do quantum indenizatório; caso a PC esteja na faixa de 40 a 49,9%, será pago ¾ do 

quantum indenizatório; e, para aqueles cuja PC foi igual ou superior a 50%, será pago o 

quantum indenizatório integral (CSRLD, 2017).     

 O cálculo da PC se baseia nos modelos do BEIR VII, com a PC sendo determinada 

como valor absoluto, isto é, não sendo expresso na forma de distribuição de estimativas 

(CSRLD, 2017). Desta forma, o sistema consegue contornar as incertezas probabilísticas 

inerentes, adotando uma gradação do quantum indenizatório proporcional ao valor de PC, 

permitindo que mais trabalhadores expostos a diferentes doses de radiação sejam 

elegíveis para receber algum valor indenizatório. Este mecanismo é considerado mais 

protetivo que o sistema adotado pelo poder judiciário inglês, no qual apenas aqueles 

indivíduos que comprovem uma PC igual ou superior a 50% podem ser elegíveis para 

compensação (NIU et al., 2010).  

 Entretanto, para o câncer de pele é usado outro parâmetro, porque este tipo de 

câncer depende de doses muito altas de radiação para ocorrer, as quais, invariavelmente, 

provocam um eritema na pele. Assim, os trabalhadores são submetidos anualmente a um 

exame clínico que busca lesão de pele, além de serem instruídos a reportarem ao 

departamento médico da empresa o aparecimento de qualquer eritema na pele (NIU et al., 

2010). 

 No caso de catarata, o sistema compila as doses de radiação recebidas ao longo da 

vida para a lente do olho (cristalino). Quando o valor excede 5 Sv, o trabalhador receberá 

integralmente o quantum indenizatório. Se o valor ficar entre 2 e 5 Sv, o trabalhador 

receberá metade do quantum indenizatório. Nada será pago, porém, se o valor da dose no 

cristalino for inferior a 2 Sv (NIU et al., 2010; CSRLD, 2017). 

 Nos casos em que os registros ocupacionais das doses de radiação recebidas pelo 

trabalhador estão incompletos, o sistema faz estimativas baseadas nos registros recentes 
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mais altos de doses recebidas por ele ou usa os limites mais altos de doses de radiação 

permitidos regional ou nacionalmente (NIU et al., 2010). 

 O CSRLD diferencia a PC para câncer do sistema respiratório entre requerentes 

fumantes e não fumantes, dobrando o valor do ERR para os não fumantes, mantendo-o 

inalterado para os fumantes de cachimbo ou para aqueles que pararam de fumar há 10 

anos ou mais, e reduzindo-o à metade para aqueles que fumam cigarros. O CSRLD 

oferece uma vantagem para os trabalhadores que desenvolvem câncer antes dos cinquenta 

anos de idade, porque o risco calculado é dobrado antes da derivação da PC (NIU et al., 

2010). O sistema também adota um DDREF igual a 1, o que é favorável ao requerente 

(WAKEFORD et al., 1998; WAKEFORD, 2014) 

 Outra vantagem do sistema é que os custos da negociação sobre o quantum devido 

são arcados pelo empregador e, no caso de haver mais de um empregador, estes dividem 

os custos proporcionalmente ao risco que o trabalhador correu durante sua atividade 

profissional para cada empregador (NIU et al., 2010). 

 Tipo de compensação - neste sistema, o único tipo de compensação admitido é a 

indenização financeira (CSRLD, 2017).  

 

5.1.2.5. Sistema de Compensação da Coreia do Sul 

O Serviço de Compensação e Seguridade Social dos Trabalhadores da Coreia do 

Sul é a organização ligada ao Governo responsável pela implementação do sistema de 

compensação de doenças ocupacionais, sendo regulado pela Lei de Seguro e 

Compensação de Acidentes Industriais (KIM, 2002; KANG et al., 2010). 

 A Lei de Seguro de Compensação de Acidentes Industriais que regula o assunto 

define que os critérios para caracterizar uma doença relacionada ao ambiente de trabalho 

são (KIM et al., 2014): 

i. História de exposição ao agente potencialmente causador da doença;  

ii. Determinação do nível cumulativo de exposição ao agente e do período de latência 

entre o primeiro contato com o agente e a data de surgimento do câncer;  

iii. Existência de evidências médicas sobre a relação entre o agente ao qual o 

indivíduo foi exposto e a doença que nele foi diagnosticada. 
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População coberta - abrange todos os trabalhadores que exerçam atividade 

remunerada (KANG et al., 2010). 

Doenças cobertas - no âmbito das doenças ocupacionais associadas à exposição 

à radiação ionizante, há 29 tipos de cânceres cobertos pelo sistema. São as neoplasias de: 

cavidade oral e faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, reto, fígado, vesícula biliar, 

pâncreas, traqueia, brônquio e pulmão, cavidade nasal, laringe, osso, tecido conjuntivo, 

melanoma maligno, células basais de pele, células escamosas de pele, mama masculina e 

feminina, ovário, genitália feminina (exceto ovário), genitália masculina, bexiga, rins e 

vias urinárias, olho, cérebro/SNC, tireoide, outras glândulas endócrinas, linfoma e 

mieloma múltiplo, leucemias (exceto a leucemia linfocítica crônica) e outros locais (KIM 

et al., 2018).  

 Apesar de haver uma lista discriminando doenças ocupacionais cobertas, não se 

trata de uma enumeração taxativa, pois, na própria lista, há uma previsão que permite a 

compensação para qualquer doença relacionada ao ambiente de trabalho (KANG et al., 

2010). 

Critérios de elegibilidade – são (KANG et al., 2010; KIM et al., 2014): 

i. Histórico ocupacional;  

ii. Análise do ambiente de trabalho;  

iii. Diagnóstico da doença coberta;  

iv. Registro médico;  

v. Avaliação por comitê julgador. 

Pertinência da compensação - o pedido do requerente é encaminhado ao Comitê 

Julgador de Doenças Ocupacionais da localidade. Este Comitê é composto por 

advogados, médicos, dentistas, professores, pessoas com experiência de pelo menos cinco 

anos no sistema de compensação, conforme regulado na legislação, e é responsável por 

julgar se o IOE tem direito ou não a algum benefício. Das decisões denegatórias 

proferidas por este Comitê, caberá recurso do trabalhador para o Comitê de Verificação.  

Caso haja nova decisão contrária ao trabalhador, este ainda poderá apelar para o Comitê 

de Reexames (KANG et al., 2010). 

Como se trata de um sistema administrativo, opcional, cujas decisões não possuem 

natureza judicial, o trabalhador pode optar por buscar seus direitos diretamente na justiça, 
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ou a ela recorrer para reverter um julgamento desfavorável pelo sistema de compensação 

(KANG et al., 2010). 

Inicialmente, a estimativa de PC era usada apenas no âmbito do Ministério da 

Ciência e Tecnologia e sua aplicação para os casos de compensação de trabalhadores 

expostos à radiação ionizante, muito embora seja feita em todos os casos, não é um 

requisito legalmente exigível, uma vez que estes trabalhadores são regulados pela 

normativa do Ministério do Trabalho e Emprego, que não obriga o uso de cálculo de PC 

para fins de compensação. A PC é estimada especificamente para a população sul-

coreana, com as incertezas associadas, utilizando o programa “Radiation Health Research 

Institute - Program for Estimating the Probability of Causation” (RHRI-PEPC) (KIM et 

al., 2018; SEO et al., 2018). 

Mas, na prática o valor da PC é usado no processo de investigação epidemiológica 

feita por especialistas do Instituto de Pesquisa em Segurança e Saúde Ocupacional 

(Occupational Safety and Health Research Institute – OSHRI) e do Instituto de Pesquisa 

em Radiação e Saúde (Radiation Health Research Institute – RHRI), solicitado pelo 

Comitê Julgador de Doenças Ocupacionais da localidade. Desta forma, o sistema de 

compensação sul-coreano pode ser caracterizado como um sistema quantitativo de 

compensação (KIM et al., 2018). 

 Segundo Kim et al. (2018), o corte da PC estabelecido pelo sistema para definir 

se o IOE é elegível ao benefício é de PC ≥ 50%. Entretanto, em trabalho mais recente, 

elaborado por SEO et al. (2018) descreve-se cortes de PC diferentes em função do tipo 

de câncer. Nas neoplasias sólidas o corte é de 50%, enquanto que nas leucemias, exceto 

na leucemia linfocítica crônica, o corte é de PC ≥ 33%.   

Há casos em que mesmo aqueles que obtiveram PC50% foram beneficiados, pois 

não foi possível estimar com segurança a dose de radiação recebida pelo indivíduo (KIM 

et al., 2018).  

 Tipos de compensação / benefícios - são variados, proporcionando indenização 

financeira, benefício de saúde, auxílio funeral e pensão (JIN et al., 2010; KANG et al., 

2010; KIM et al., 2014). 
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5.1.3. Comparação entre as Vantagens e Desvantagens dos Sistemas de Compensação 

Os sistemas de compensação qualitativos se baseiam na presunção de causalidade 

e são mais facilmente implementados. Apresentam a desvantagem de poder compensar 

indivíduos com cânceres com fraca ou nenhuma associação com a exposição à radiação 

ionizante (SOBEHART, 2003; NIU et al., 2010; KIM et al., 2014).  

A fim de preencher os critérios de elegibilidade, deve-se comprovar a realização 

de uma das atividades incluídas em uma lista que elenca situações de exposição à radiação 

ionizante e, ainda, comprovar a presença de uma das doenças elencadas numa lista de 

doenças possivelmente radioinduzidas (ARGENTINA, 1995; HÉRBERT, 2004; HATCH 

et al., 2005; NIU et al., 2010; KIM et al., 2014). Cada sistema possui uma lista própria, 

mas frequentemente estão incluídos certos tipos de câncer (por exemplo: leucemia e 

câncer de pulmão) e algumas doenças não malignas potencialmente causadas por 

exposição à radiação ionizante, como catarata, anemia, leucopenia, trombocitopenia 

(ARGENTINA, 1995; GAGNA et al., 2010) e alterações reprodutivas (ARGENTINA, 

1995). Os sistemas russo, argentino e o programa de veteranos norte-americano permitem 

avaliar a inferência causal de doenças que não estejam incluídas na lista para a análise da 

pertinência da compensação (ARGENTINA, 1996; ILO, 2012; U.S. DEPARTMENT OF 

VETERANS AFFAIRS, 2017).   

Por outro lado, os sistemas quantitativos são baseados nas estimativas da PC. A 

PC pode ser calculada como um valor absoluto, sem considerar as incertezas estatísticas 

e subjetivas dos modelos de risco, ou ainda, ser calculado no percentil de 99º de 

distribuição (PC99º). O valor de PC99º é o mais utilizado para avaliar a pertinência da 

compensação, por levar em conta as incertezas associadas (EUA, 2001; NIU et al., 2010). 

No sistema de compensação do Japão, a PC é calculada usando os modelos de 

risco derivados dos estudos epidemiológicos com os sobreviventes da bomba atômica, 

sem levar em consideração as incertezas associadas (SASAKI, 2005; RERF, 2015, 2018). 

Desta forma, a avaliação da pertinência da compensação define que haverá compensação 

quando o valor da PC for maior ou igual a 50%, não havendo compensação quando PC 

10%. A pertinência da compensação para valores de PC entre 10 e 50% será averiguada 

por um grupo de especialistas (SASAKI, 2005; NIU et al., 2010).  

O CSRLD do Reino Unido adota os coeficientes de risco do BEIR VII para o 

cálculo da PC, e também usa o valor absoluto da PC, não levando em consideração as 

incertezas associadas. Sendo assim, adota uma abordagem de compensação proporcional 
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ao valor da PC, que visa proteger aqueles requerentes potencialmente meritórios, mas que 

devido às incertezas inerentes e não estimadas do método, obtiveram valores de PC 

inferiores a 50% (CSRLD, 2017).  

Já os sistemas quantitativos norte-americanos e sul-coreanos fazem o cálculo da 

PC através de programas específicos para população do país e consideram as incertezas 

associadas (KIM et al., 2018; SILVER, 2005). 

 

 

5.2. Proposta de um Sistema de Compensação para Indivíduos que Alegam ter 

Câncer Radioinduzido no Brasil 

Após avaliar as principais características dos sistemas de compensação para 

doenças radioinduzidas de diferentes países, foi possível analisar as vantagens e as 

desvantagens de cada um desses sistemas.  

Apesar dos sistemas qualitativos terem como vantagem o fato de serem mais 

simples na sua aplicação, apresentam como principal desvantagem o fato de que podem 

compensar impropriamente indivíduos que desenvolveram câncer com pouca ou 

nenhuma associação com a exposição à radiação ionizante.  

Por outro lado, os sistemas quantitativos de compensação possuem como 

vantagem o fato de se fundamentarem na força da relação causal entre a exposição à 

radiação e o câncer desenvolvido, através da estimativa da PC. No entanto, há a 

necessidade de uma ferramenta para o cálculo da PC e ainda, do conhecimento da 

estimativa da dose no órgão de interesse, o que pode limitar a sua aplicabilidade.   

Sugerimos a implementação de um sistema de compensação quantitativo para 

avaliar os casos de indivíduos alegam o desenvolvimento de câncer radioinduzido no país, 

considerando a disponibilidade do programa RadRisk Brazil, uma ferramenta de cálculo 

da PC específica para a população brasileira. Ainda, as doses dos trabalhadores 

ocupacionalmente expostos à radiação ionizante no Brasil frequentemente são 

conhecidas, pois os indivíduos potencialmente expostos são monitorados e possuem 

registros de dose individual (BRASIL, 2014). Ainda, quando as doses individuais não 

estão disponíveis, métodos de reconstrução de dose podem ser utilizados para estimar 

doses a partir de medidas ambientais e do local de trabalho (TOOHEY, 2008).  
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A concepção de um sistema de compensação quantitativo para indivíduos que 

alegam ter cânceres radioinduzidos no Brasil deve considerar (NIU et al., 2010; Heffron 

et al., 2016):  

i. População coberta; 

ii. Doenças cobertas; 

iii. Critérios de elegibilidade; 

iv. Avaliação da pertinência da compensação; 

v. Tipo de compensação/benefícios. 

 

População coberta 

A população coberta pelo sistema de compensação brasileiro para indivíduos com 

câncer alegadamente radioinduzido deveria abranger, minimamente, toda a população 

ocupacionalmente exposta à radiação ionizante no Brasil. Existem atualmente cerca de 

três mil e seiscentas (3.600) instalações que utilizam fontes de radiação ionizante (por 

exemplo: instalações médicas, instalações industriais e instalações de pesquisa) e vinte 

(20) instalações do ciclo do combustível nuclear no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018).  

Em 2014, havia cento e trinta e quatro mil trezentos e trinta e oito (134.338) 

trabalhadores monitorados, segundo os registros da gerência de dose ocupacional externa 

(GDOSE) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) (MAURÍCIO et al., 2015). 

Em 2018, seriam cento e oitenta mil (180.000) trabalhadores monitorados, de acordo com 

as informações prestadas pelos Serviços de Monitoração Individual Externa (SMIE) ao 

Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração (CASEC). Como pode haver 

alguma superposição (trabalhadores monitorados por mais de um SMIE), estima-se que 

o número de trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação no Brasil esteja em 

torno de cento e sessenta mil (160.000) (IRD, 2018). 

O sistema brasileiro de compensação deve incluir também os indivíduos afetados 

pelo acidente radiológico de Goiânia, em 1987, que representam a maioria dos casos de 

solicitação de compensação por doenças potencialmente radioinduzidas no país (TST, 

2015, 2017). Outras exposições acidentais também poderiam ser consideradas, incluindo 

a de indivíduos expostos em situações de ações de remediação e monitoramento de locais 
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de acidentes radiológicos, bem como na atuação de prestação de auxílio às vítimas, de 

modo similar ao previsto nos sistemas de compensação da Rússia e do Japão (NIU et al., 

2010; RERF, 2014).  

Estão fora do escopo de um sistema de compensação de indivíduos com câncer 

alegadamente radioinduzido as exposições ambientais devido à radiação natural e as 

exposições médicas. A exposição à radiação natural faz parte da vida na terra, é inevitável 

e está associada a doses de radiação extremamente baixas, cujo risco para o 

desenvolvimento de câncer acredita-se ser insignificante. As exposições médicas também 

não devem ser contempladas, tendo em vista que são utilizadas para fins de diagnóstico 

e/ou tratamento de doenças que implicariam possível risco de morte, trazendo assim  

benefício para o próprio indivíduo exposto (OKUNO, 2012). 

 

Critérios de Elegibilidade 

Os critérios de elegibilidade visam discriminar, dentre os indivíduos da população 

coberta, aqueles que poderiam de fato ter direito à compensação (Wakeford, 2006; 

Heffron et al., 2016). Os critérios de elegibilidade para os IOEs que deveriam ser 

considerados no sistema brasileiro são:  

i. Diagnóstico comprovado de câncer primário ou certidão de óbito com 

câncer como causa mortis;  

ii. Histórico médico; 

iii. Comprovação da exposição à radiação ionizante; 

iv. Tempo de atividade ocupacional; 

v. Registro de dose ou estimativa da dose. 

O requerente deve, inicialmente, comprovar o diagnóstico de câncer. A neoplasia 

poderia ser comprovada através de diagnóstico clínico, de imagem, molecular e/ou 

histopatológico de câncer, ou por certidão de óbito indicando neoplasia como causa 

mortis, nos casos em que a compensação é solicitada pela família do doente. Desta forma, 

não consideramos, nessa proposta de sistema de compensação brasileiro, as doenças não 

malignas potencialmente radioinduzidas (por exemplo: catarata e radiodermite crônica), 

tendo em vista não ser possível calcular sua PC.  

Embora todos os sistemas qualitativos incluam doenças não malignas em sua lista 

de enfermidades relacionadas à exposição à radiação ionizante, estas geralmente não são 
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incluídas nos sistemas quantitativos. A exceção é o sistema do Reino Unido, no qual a 

pertinência para compensação de indivíduos que desenvolveram catarata é avaliada a 

partir da compilação das doses de radiação recebidas no cristalino ao longo da vida 

(CSRLD, 2017).  

Assim, apesar da proposta aqui apresentada contemplar compensações apenas 

para indivíduos que desenvolveram câncer, existe a possibilidade de se incorporar, 

futuramente, uma lista de doenças não malignas associadas à exposição à radiação 

ionizante para uso em casos de demandas compensatórias para esse tipo de doença no 

Brasil. 

A obtenção do histórico médico do paciente é relevante para analisar a ocorrência 

de diagnóstico de câncer anterior à exposição à radiação ionizante, bem como para avaliar 

a existência de efeitos determinísticos decorrentes da exposição. Nem sempre, o 

prontuário médico está disponível, nesse caso cabe a junta médica avaliar o histórico 

médico caso a caso a partir da anamnese e histórico familiar. 

A comprovação da exposição à radiação ionizante e o tempo de atividade 

ocupacional poderia ocorrer por meio documental (carteira de trabalho, relatórios de 

registro de dose, declaração do empregador, etc.) ou testemunhal. É importante a 

verificação dos registros do empregador de todo o tempo de trabalho desempenhado pelo 

trabalhador requerente. Faz-se necessário também verificar os registros de todos os 

vínculos empregatícios do requerente, sejam anteriores ou posteriores à exposição 

ocupacional referida no processo de demanda compensatória, de forma a avaliar a 

ocorrência de exposições à radiação ionizante prévias ou posteriores à exposição referida 

no processo.   

 Os critérios de elegibilidade para os indivíduos expostos acidentalmente que 

deveriam ser considerados no sistema brasileiro são:  

vi. Diagnóstico comprovado de câncer primário ou certidão de óbito com 

câncer como causa mortis;  

vii. Histórico médico; 

viii. Comprovação da exposição acidental; 

ix. Estimativa da dose. 

A comprovação de exposição acidental, frequentemente, pode ser obtida por 

registros do monitoramento pós-acidente, feitos pelo empregador ou, ainda, por órgãos 
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governamentais, como o Corpo de Bombeiros ou a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN).  

No acidente de Goiânia, em 1987, a CNEN conduziu a monitoração e o registro 

de 112.800 indivíduos, tendo sido identificados 249 indivíduos contaminados, dos quais 

120 apresentaram a contaminação na vestimenta e 129 apresentaram a contaminação 

interna e/ou externa (ALVES, 1988).  

Os resultados obtidos das medidas a partir de excretas e do contador de corpo 

inteiro indicaram 45 indivíduos com dose <0,005 Sv; 42 indivíduos com dose entre 0,005-

0,05 Sv; 33 indivíduos com dose entre 0,05-1,0 Sv; 4 indivíduos com dose entre 1-2 Sv;  

2 indivíduos com dose entre 2-3 Sv; 1 indivíduo com dose entre 3-4 Sv; 1 indivíduo com 

dose entre 5-6 Sv; e 1 indivíduo com dose de 7 Sv (ALVES, 1988; IAEA, 1988). 

A estimativa da dose no órgão é condição sine qua non para o cálculo da PC, e 

deve ser realizada por meio de modelos dosimétricos, com base nos registros de dose 

individual. No Brasil, esses dados podem ser facilmente obtidos, tendo em vista que todos 

os IOE devem, obrigatoriamente, ser submetidos à monitoração individual, de acordo 

com a Norma CNEN NN 3.01 (Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica) (BRASIL, 

2014).  

As doses provenientes de acidentes radiológicos poderão ser estimadas através de 

dosimetria individual ou por metodologias de reconstrução de dose, com base no cenário 

do acidente em questão. Essa abordagem foi usada no Japão para determinar as doses de 

radiação recebidas para cada indivíduo da coorte LSS (RERF, 2014, 2015), sendo 

também utilizada nos sistemas norte-americanos EEOICPA (EUA, 2002) e USCG 

LORSTA (BLAKE, 2011).  

No caso do acidente de Goiânia, as doses resultantes da exposição à radiação 

foram estimadas por metodologias de dosimetria interna (bioensaios e monitoramento de 

corpo inteiro) e dosimetria externa (estimativas da reconstrução de dose e avaliação dos 

efeitos da radiação) ou, ainda, através de análise citogenética (análise de aberrações 

cromossômicas) (ALVES, 1988; IAEA, 1988). Dos 720 profissionais envolvidos em 

operações de descontaminação do acidente de Goiânia, 17 (<3%) foram expostos a doses 

maiores que 10 mSv, sendo 15,8 mSv a maior dose equivalente. A maioria dos 

profissionais envolvidos na descontaminação (585 profissionais) recebeu doses inferiores 

a 2 mSv (ALVES, 1988).  
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Avaliação da Pertinência da Compensação 

Em um sistema de compensação quantitativo, a avaliação da pertinência da 

compensação é determinada pela força da relação causal, expressa pela magnitude da PC. 

Sendo assim, quanto maior o valor da PC, maior é a probabilidade de que o câncer 

desenvolvido tenha sido em decorrência da exposição à radiação ionizante e maior deve 

ser a compensação ao indivíduo afetado.  

Sugerimos que o Brasil adote o programa RadRisk Brazil para calcular a 

estimativa da PC nos casos que atenderam aos critérios de elegibilidade supracitados.  

O RadRisk Brazil incorpora no cálculo da PC várias fontes de incertezas 

estatísticas e subjetivas, tais como: incertezas estatísticas nos coeficientes de risco 

derivados dos modelos epidemiológicos,  incertezas subjetivas no valor do DDREF, 

incertezas nas estimativas de dose, no método de extrapolação de risco entre populações 

com diferentes riscos de câncer basal, efeitos biológicos da radiação e outros 

(BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012), apresentando as estimativas da PC na 

forma de uma distribuição de probabilidades. Propomos dois critérios alternativos para o 

uso da PC para a avaliação da pertinência da compensação aos requerentes. Cada um 

destes dois critérios possui vantagens e desvantagens, que devem ser discutidas com todos 

os órgãos e instituições públicas e/ou privadas envolvidas na implementação de um 

sistema de compensação para doenças potencialmente radioinduzidas no Brasil. 

 

Critério 1 – Compensação baseada no valor do percentil de 99º da distribuição da PC 

(PC99º) 

 O percentil 99º da distribuição da PC é um valor bastante conservativo e seu uso 

resulta em “favorecimento” ao requerente, ou seja, reduz a chance de que um pedido 

meritório seja negado. Por outro lado, esse critério possibilita que pedidos não meritórios 

possam ser indevidamente compensados (TOOHEY, 2008).  

Quando adotado esse critério, sugere-se que a compensação seja do tipo “tudo ou 

nada”, isto é, somente o requerente com PC99º maior ou igual a 50% seria considerado 

apto a receber a compensação, tendo então direito a todos os benefícios previstos. Este é 

o mesmo critério utilizado nos dois sistemas quantitativos norte-americanos (EUA, 2001; 

SILVER, 2005; BLAKE, 2011) e no sistema sul-coreano (KIM et al., 2018; SEO et al., 

2018). 
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Critério 2 – Compensação baseada no valor médio da distribuição da PC (PCmédio) 

Por esse critério, o requerente seria qualificado para o recebimento integral da 

compensação quando o PCmédio for maior ou igual a 50%. Este critério é pouco 

conservativo, sendo assim, as chances de um pedido potencialmente meritório ser 

indevidamente negado são maiores.  

A fim de minimizar esse problema, para requerentes com PCmédio entre 20 e 50%, 

sugere-se o pagamento de valores proporcionais aos valores da PC calculada.  Isto é, para 

uma PCmédio de 30% por exemplo, o requerente receberia 30% do valor estabelecido para 

a compensação. Para valores de PCmédio menor que 20%, sugerimos não haver nenhuma 

compensação. Este critério é semelhante ao utilizado no Reino Unido, com a diferença 

que no Reino Unido utiliza-se o valor absoluto da PC, que é menos conservativo. Logo, 

a principal vantagem deste sistema é não apresentar uma compensação do tipo “tudo ou 

nada”. Requerentes com PC estimada inferior a 50% também seriam compensados 

proporcionalmente, sendo excluídos somente aqueles requerentes com PC muito baixa 

(PC<20%). 

Considerando a existência do programa RadRisk Brazil, específico para a 

população brasileira, possibilitando o cálculo das estimativas de PC99º e, ainda, o 

quantitativo relativamente baixo de demandas indenizatórias no Brasil, sugerimos a 

aplicação do PC99º para a avaliação da pertinência da compensação em demandas 

compensatórias no Brasil, da mesma forma como aplicado nos sistemas quantitativos 

norte-americanos e no sistema sul-coreano. 

 

Tipo de Compensação/Benefícios 

Além de indenização financeira, os seguintes tipos de compensação/benefícios 

também são oferecidos pelos diferentes sistemas de compensação existentes: benefício 

de saúde, reembolso com gastos médicos, pensão, auxílio funeral, isenção de taxas e 

impostos (KANG et al., 2010; NIU et al., 2010). 

No Brasil, todo indivíduo que está em território nacional, seja cidadão brasileiro 

ou estrangeiro, tem direito ao Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a saúde é dever do Estado e todos têm direito à 

saúde. Todas as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
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organização e o funcionamento dos serviços de saúde são providas pelo Estado 

embasados na Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde). Desta forma, todo indivíduo 

no Brasil tem direito gratuito à assistência básica, hospitalar, farmacêutica e exames de 

diagnóstico (BRASIL, 2003 b).  

 Em decorrência do acidente radiológico de Goiânia foi criada, em 1987, pelo 

Governo do Estado de Goiás, a Superintendência Leide das Neves Ferreira (SULEIDE), 

através da Lei nº 10.339 de 1987, que instituiu a Fundação Leide das Neves Ferreira 

(FUNLEIDE). A FUNLEIDE tinha, além de outras finalidades, o objetivo de prestar 

assistência médica e social às vítimas direta e indiretamente atingidas pelo acidente 

radiológico de Goiânia, durante o tempo que se fizesse necessário (WASCHECK, 2007). 

Em 2011, foi criado o Centro de Assistência aos Radioacidentados (C.A.R.A.), que é uma 

unidade multidisciplinar ambulatorial da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, para 

assumir as competências da SULEIDE (C.A.R.A., 2018).  

Pode-se observar que, em uma situação de emergência radiológica, foi criada, pelo 

Governo do Estado de Goiás, uma fundação para atender de forma diferenciada as vítimas 

radioacidentadas. Esta população conta com este benefício diferenciado de saúde até os 

dias atuais, mas, este benefício de saúde diferenciado não está disponível nos demais 

estados brasileiros. 

Os sistemas de compensação do Japão e da Coreia do Sul oferecem pensão para o 

requerente (THE CITY OF HIROSHIMA, 2003; KANG et al., 2010). No Brasil, o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Ministério do Desenvolvimento Social é 

responsável por administrar o auxílio doença (benefício por incapacidade mediante 

comprovação em perícia médica do INSS de incapacidade temporária para a atividade 

laboral); pensão de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente 

de exercer atividade laboral e que não possa desempenhar outra atividade profissional 

mediante comprovação em perícia médica do INSS); e pensão por morte (benefício pago 

aos dependentes do segurado do INSS que vier a óbito) (INSS, 2018).  

Um trabalhador contribuinte do INSS que venha a desenvolver um câncer no 

Brasil, seja este alegadamente radioinduzido ou não, que o impossibilite de desempenhar 

suas atividades laborais de forma temporária ou permanente, pode agendar um 

atendimento no INSS e requerer seu benefício (INSS, 2018). Contudo, os indivíduos não 

contribuintes e não segurados do INSS não têm direito a requerer benefícios. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, o número de 
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trabalhadores informais (sem carteira ou por conta própria) representavam 37,1% do total 

de trabalhadores, e estes não necessariamente contribuem com o INSS (IBGE, 2017).  

O sistema de compensação da Rússia prevê isenção de taxas e impostos. Assim 

como no sistema russo (NIU et al., 2010), o Brasil possui a Lei nº 7.713/1988, que 

contempla a isenção de imposto de renda aos contribuintes com alguma enfermidade 

grave, que recebem aposentadoria ou pensão, como também aposentadorias por acidente 

em serviço ou doença ocupacional. A contaminação por radiação está entre as doenças 

graves que permitem isenção do imposto de renda de aposentadorias ou pensões 

(BRASIL, 2018).  

Atualmente, no Brasil, o indivíduo que sofra de um câncer radioinduzido pode 

conseguir diversos benefícios, mas a maioria deles será conseguida recorrendo-se ao 

judiciário. Apenas a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e a pensão por morte 

podem ser conseguidos administrativamente perante o INSS (INSS, 2018).  

As indenizações financeiras, auxílio funeral e uso de home-care, dentre outras 

formas de compensação existentes pela via administrativa em sistemas de diferentes 

países só podem ser obtidas, no Brasil, por meio de ações judiciais.  

Conforme exposto acima, o cidadão brasileiro já possui direito ao benefício de 

saúde, aposentadoria por invalidez, ao auxílio doença, a pensão por morte e a isenção do 

imposto de renda de aposentadorias ou pensões em caso de doença radioinduzida. A 

vantagem de um sistema administrativo de compensação para câncer radoinduzido, seria 

a agilidade e facilidade para o requerente na obtenção dos benefícios. Como os benefícios 

já estariam estabelecidos no sistema de compensação, o requerente que fosse qualificado 

para receber compensação, automaticamente receberia a compensação financeira e os 

benefícios contemplados no sistema. O requerente seria encaminhado para o serviço de 

saúde especializado para receber tratamento oncológico, como também receberia de 

forma ágil sem a necessidade de acionar esses benefícios através do sistema judiciário.  

 

5.2.1. Relevância de um Sistema de Compensação no Brasil  

Atualmente, no Brasil, todos os casos de pedidos de compensação por doenças 

radioinduzidas são levados ao sistema judiciário para julgamento do mérito. O sistema 

jurídico vigente tem por regra o livre convencimento motivado do juíz que, em síntese, 
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confere ao magistrado amplo poder discricionário para avaliar e sopesar as provas trazidas 

ao processo.  

Desta forma, na ausência de lei em sentido diverso, o juíz brasileiro não está 

obrigado a julgar em conformidade com qualquer programa de cálculo de probabilidades, 

por mais exato e seguro que este seja. Portanto, cada juíz poderá julgar um processo de 

acordo com seu convencimento, com base em provas de qualquer natureza trazidas pelas 

partes, podendo, até mesmo, dar mais peso a provas menos científicas do que a eventual 

cálculo estatístico, sem que assim o fazendo, cometa qualquer ilegalidade (CPC, 2015; 

MORAIS, 2017). Consequentemente, o sistema judiciário pode produzir decisões 

discrepantes para casos semelhantes, uma vez que cada juiz julga o processo como base 

nas suas convicções e nas provas trazidas pelas partes (TST, 2017). 

Há diversos problemas relacionados a esta forma judicial de julgamento da 

pertinência de compensação no Brasil. A morosidade do sistema judiciário brasileiro é 

tamanha que provoca injustiças mesmo quando a justiça é feita, isto porque a demora na 

prestação jurisdicional, muitas vezes aniquila a própria intenção de que postulou 

(MENDES, 2012).  

Nas situações que envolvem compra de medicações específicas ou uso de home-

care, por exemplo, se o lapso temporal entre o pedido feito ao judiciário e a prestação 

jurisdicional for grande, o indivíduo afetado pode ter sua condição de saúde agravada de 

forma irreversível ou mesmo falecer antes do resultado do julgamento.  

A demora no julgamento destes casos se deve a fatores operacionais como, por 

exemplo, a sobrecarga de processos para serem julgados, mas também a fatores 

intrínsecos às próprias regras relativas ao processo civil brasileiro (CPC, 2015).  

A legislação processual brasileira, nos casos de processos que envolvam o Estado 

como parte, garante aos advogados que o defendem prazo em dobro para se manifestarem 

no processo (Art. 183 caput CPC, 2015). Isto é especialmente importante no caso de 

acidentes nucleares, visto que, pela legislação brasileira, o Estado sempre figurará como 

parte neste tipo de processo. Nos casos em que o Estado é condenado, em regra, é 

obrigatório o reexame da decisão pelo tribunal, ainda que não haja recurso (Art. 496 caput 

CPC, 2015). Além disso, diversas formas que o juiz possui para obrigar que o condenado 

pague o que foi decidido em sentença são inaplicáveis contra o Estado, como, por 

exemplo, a penhora e sequestro de bens e, muitas vezes, o vencedor da ação contra o 
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Estado é obrigado a aguardar na fila de precatório para receber o valor definido na 

sentença (Inciso I do § 3º do Art. 535 CPC, 2015). 

A dificuldade de acesso ao judiciário também é um problema grave que dificulta 

ou impede a concessão de benefícios. Inicialmente, muitos indivíduos não têm noções de 

seus direitos e, portanto, não buscam o judiciário para exigí-los (RIZZO, 2015; TORRES, 

2018). Como o poder judiciário é regido pelo princípio da inércia, mesmo diante de uma 

situação de clara infração aos direitos de alguém, o juiz só poderá agir se o indivíduo 

lesado ou seus herdeiros requererem sua atuação (Art. 2º CPC, 2015).  

Além disso, mesmo aqueles que sabem que foram lesados, podem ter dificuldades 

para acionar o judiciário se não tiverem recursos para contratar advogados particulares 

(RIZZO, 2015), isto porque as defensorias públicas brasileiras são, geralmente, 

sobrecarregadas de processos e demoram muito para iniciar o processo de quem a elas 

recorre.  

Cabe lembrar que a defensoria também tem prazo em dobro no processo (Art. 186 

caput CPC, 2015). Assim, num processo em que a defensoria atue em prol do indivíduo, 

contra o Estado, ambas as partes terão os prazos dobrados, o que aumentará sobremaneira 

a duração do processo. 

Estas circunstâncias acabam acentuando as desigualdades entre ricos e pobres, 

pois criam um grupo de indivíduos, conhecidos como os superincluídos, com recursos e 

educação suficientes para buscar a efetivação de todos os seus direitos e outro grupo de 

alijados do sistema, seja porque desconhecem seus direitos, seja porque não possuem 

recursos para efetivá-los (CASTRO, 2006; TORRES, 2018).  

As custas judiciais para aqueles que não conseguem a gratuidade de justiça 

também podem servir como desincentivo para buscar algum tipo de compensação perante 

o Estado (RIZZO, 2015). 

Desta forma, tendo em vista todas as dificuldades impostas pelo julgamento do 

mérito por via judicial, faz-se necessária a implementação de um sistema brasileiro de 

compensação de indivíduos que desenvolveram câncer alegadamente radioinduzido fora 

do âmbito judicial, através de acordos coletivos entre empresas, sindicatos e governo.  

O uso de uma ferramenta científica como o RadRisk Brazil para o cálculo da PC 

seria de extrema importância num sistema de compensação no Brasil, mas carece de 
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norma específica que permita a sua utilização e sua aplicação para definir a pertinência 

da compensação devido a câncer radioinuduzido. 

Um sistema brasileiro de compensação para câncer radioinduzido com base no 

uso da PC, deve ser amplamente dicutido com todas as partes envolvidas e teria como 

vantagens:  

i. Diminuir o tempo de espera para o recebimento da compensação devida;  

ii. Pré-definir as compensações, evitando decisões díspares para casos idênticos;  

iii. Baratear todo o sistema, tanto para o usuário como para o Estado, evitando 

longos processos judiciais e custos,  

iv. Desafogar o judiciário de processos que poderiam ser decididos de forma 

padronizada;  

v. Facilitar o acesso dos indivíduos que buscam a compensação, pois não 

precisariam recorrer à defensoria pública ou à advogados particulares; 

vi. Fornecer subsídios com base no conhecimento científico atual para a decisão 

do mérito da compensação. 

 

 

5.3. Análise da Aplicabilidade da PC para Avaliação da Pertinência da 

Compensação 

5.3.1. Estimativa do Valor da PC para os tipos de cânceres mais Frequentes no Brasil 

em Função da Dose no Órgão 

A proposta de um sistema de compensação para indivíduos que alegam ter câncer 

radioinduzido no Brasil, usando uma abordagem quantitativa, fundamenta-se nas 

estimativas do valor da PC para balizar a pertinência da compensação.  

Obtivemos estimativas de PC99º em função da dose do órgão para alguns tipos de 

câncer mais frequentes em mulheres e em homens no Brasil, usando o programa RadRisk 

Brazil. Optou-se pelo valor de PC99º por só existir 1% de chance do valor de PC ser maior 

que o valor no percentil 99o.  
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A figura 3 apresenta os valores da PC99º calculados em função da dose no órgão, 

para os tipos de câncer mais frequentes em mulheres no Brasil. Assumiu-se exposição à 

radiação gama externa aos 20 anos de idade no Brasil e diagnóstico de câncer 20 anos 

após a exposição.  

O câncer de tireoide, seguido pelos cânceres de pulmão, estômago e cólon 

exibiram os maiores valores de PC99º para todas as doses avaliadas. Portanto, espera-se 

que as demandas compensatórias de mulheres brasileiras que desenvolveram estes 

cânceres após prévia exposição à radiação ionizante seriam mais frequentemente 

reconhecidas como pertinentes para compensação. Em contrapartida, as demandas 

compensatórias de mulheres brasileiras que desenvolveram câncer de reto, mama e útero 

seriam mais frequentemente avaliadas como não meritórias para compensação. 

Da mesma forma, assumiu-se que homens brasileiros foram expostos à radiação 

gama externa aos 20 anos de idade e que estes foram diagnosticados com câncer 20 anos 

após a exposição. A figura 4 apresenta os valores da PC99º para alguns tipos de câncer 

masculinos mais frequentes em função da dose no órgão.  

Os cânceres de bexiga, estômago e cólon mostraram os maiores valores de PC 

para todas as faixas de doses. Assim sendo, o câncer de bexiga, estômago e cólon seriam 

os mais prováveis de serem reconhecidos como meritórios na avaliação da pertinência da 

compensação. Contrariamente, os cânceres de cavidade oral, pulmão e reto seriam menos 

frequentemente considerados meritórios para compensação. 

Além disso, constatou-se que, para um mesmo tipo de câncer e mesma dose 

recebida, existe diferença na indução de câncer pela exposição à radiação ionizante entre 

os sexos masculino e feminino. Ao mesmo tempo em que uma dose no pulmão de cerca 

de 70 cGy resulta em PC99º ≥ 50% para câncer de pulmão em homens, para mulheres esse 

valor de PC é obtido para doses pouco acima de 20 cGy (Figuras 3 e 4). Esta diferença é 

explicada pelo fato de que o coeficiente de risco sexo-específico para câncer de pulmão 

em mulheres (βf) [ERR/Gy = 1,4 (95% IC: 0,94-2,1)] é cerca de 4 vezes maior do que o 

coeficiente de risco sexo-específico para homens (βm) [ERR/Gy = 0,32 (95% IC: 0,15–

0,70)] (NRC, 2006; BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012).  
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Figura 3.Valor da PC no percentil de 99º da distribuição para diferentes tipos de câncer 

em função da dose no órgão (cGy), em mulheres brasileiras expostas à radiação gama 

externa aos 20 anos de idade e diagnosticadas com câncer 20 anos após a exposição. 

 

Figura 4. Valor da PC no percentil de 99º da distribuição para diferentes tipos de câncer 

em função da dose no órgão (cGy), em homens brasileiros expostas à radiação gama 

externa aos 20 anos de idade e diagnosticados com câncer 20 anos subsequentes a 

exposição.   
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5.3.2. Análise da Aplicabilidade da PC para Avaliação da Pertinência da 

Compensação 

Considerando a implantação de um sistema quantitativo de compensação para 

câncer radioinduzido no Brasil, avaliamos a aplicabilidade da PC estimada pelo RadRisk 

Brazil, bem como calculamos o valor absoluto da PC (PCabsoluto) com o propósito de 

avaliar a pertinência da compensação usando esses parâmetros em alguns estudos de caso 

hipotéticos. 

 

5.3.2.1. Efeito da idade na exposição  

Foram analisados 2 casos hipotéticos a fim de avaliar o efeito da idade na 

exposição no valor de PCabsoluto e nos valores de PCmédio [intervalo de confiança de 95% 

(95% IC)] e PC99º calculados pelo programa RadRisk Brasil (tabela 6). Os valores 

estimados de PCmédio e PC99º foram enquadrados em um dos dois critérios propostos para 

um sistema de compensação no Brasil, para exemplificar a qualificação para a 

compensação.   

 

Tabela 6.  Valor absoluto da PC, estimativa do valor médio de distribuição (95% IC) e 

valor do percentil de 99º da distribuição da PC (%) para câncer de tireoide em mulheres 

brasileiras expostas à radiação gama externa (dose aguda de 10 cGy na tireoide).  

Caso 

Hipotético 

Idade na 

Exposição 

(anos) 

Idade ao 

Diagnóstico 

(anos) 

PCabsoluto 

(%) 

PCmédio 

(%) 

(95%IC) 

PC99º 

(%) 

Qualificação para  

Compensação 

Critério 

1a 

Critério 

2b 

Caso 1 10 40 35,5 40,3  
(12,6-66,7) 

72,2 Sim, 

integral 

Sim,  

parcial 

Caso 2 25 40 13,8 16,3  
(4,0-36,6) 

42,8 Não Não 

(Fonte: Adaptado de Souza et al., 2018) 

a Qualificado para compensação integral somente se o valor de PC99º ≥ 50%. 

b Qualificado para compensação integral se o valor de PCmédio ≥ 50%; qualificado para compensação parcial quando o 

valor de PCmédio estiver entre 20% e 50%; e não qualificado para compensação se o valor de PCmédio < 20%. 

 

O valor absoluto da PC foi calculado com o objetivo de comparação com os 

valores de PC estimados pelo programa RadRisk Brazil, uma vez que o mesmo não 

considera as incertezas associadas (detalhes do cálculo estão apresentados no Anexo A). 
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 Para o caso hipotético 1, embora o valor absoluto da PC estimado tenha sido de 

apenas 35,5%, o valor de PC99º foi igual a 72,2%. Logo, nesse casso a requerente brasileira 

estaria apta a receber o valor total da compensação, se fosse usado o critério de 

compensação baseado no PC99º ≥ 50% (critério 1). Contudo, ao optar pelo critério baseado 

no PCmédio, que adota a proporcionalidade da compensação de acordo com o valor de 

PCmédio quando esse valor está entre 20 e 50% (critério 2), a compensação seria parcial.  

Os valores de PCabsoluto foram inferiores aos valores de PCmédio e PC99º obtidos pelo 

RadRisk Brazil para ambos os casos hipotéticos. O valor de PCabsoluto não considera as 

várias fontes de incertezas associadas, como: incertezas nas estimativas de dose, erros de 

modelagem, variedades de mecanismos biológicos, diferentes estimativas de risco basais, 

confundimentos, interações com outros fatores de risco fortes e exposição a outras fontes 

de radiação (OZASA, 2016). Existem também incertezas do próprio modelo de risco, já 

que dificilmente um modelo de risco traduz a representação perfeita da realidade, e estas 

incertezas devem ser levadas em conta na determinação do valor da PC que será utilizado 

como ferramenta para avaliar a pertinência da compensação em um sistema de 

compensação quantitativo (NIU et al., 2010). O programa RadRisk Brazil incorpora as 

incertezas estatísticas e subjetivas associadas à estimativa da PC, como também apresenta 

as estimativas da PC na forma de distribuição de probabilidades, possibilitando o uso de 

PCmédio ou PC99º (APOSTOAEI et al., 2012; BERRINGTON de GONZALEZ et al., 

2012). 

A avaliação da pertinência da compensação em sistemas quantitativos é 

frequentemente baseada em estimativas do valor de PC99º ou, alternativamente, no valor 

de PCasoluto. O uso do PCabsoluto aumenta a possibilidade de negação a um pedido meritório, 

e essa possibilidade é reduzida quando se utiliza como critério o valor do percentil de 99º 

da distribuição da PC (critério 1), que incorpora as incertezas associadas à estimativa da 

PC. No entanto, a utilização do valor de PC99º aumenta a chance de compensação de 

pedidos potencialmente não meritórios.  

Nos estudos de casos apresentados, uma mulher exposta na infância a 10 cGy na 

tireoide e posterior desenvolvimento de câncer de tireoide aos 40 anos de idade, somente 

estaria qualificada para receber compensação integral quando aplicado o critério baseado 

no valor do percentil 99º da distribuição da PC. Quando a exposição ocorre na idade 

adulta, esta mulher não seria qualificada para receber compensação em nenhum dos 

critérios propostos.  

Logo, a idade na exposição é um importante fator para a estimativa do risco da 

exposição à radiação ionizante e, consequentemente, para o cálculo da PC, principalmente 
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para aqueles órgãos mais radiossensíveis na infância (por exemplo: tireoide, mama, 

medula óssea, cérebro) (NRC, 2006). 

 

5.3.2.2. Efeito da taxa de dose na exposição  

A tabela 7 apresenta o valor de PCabsoluto e os valores estimados de PCmédio (95% 

IC) e PC99º para os casos hipotéticos 3 e 4.  Os cálculos do valor absoluto de PC para os 

casos 3 e 4 estão descritos no Anexo B. 

Na avaliação da pertinência da compensação usando os valores estimados pelo 

programa RadRisk Brazil (Tabela 7), o requerente do caso hipotético 3 estaria qualificado 

para receber 100% da compensação, se fosse utilizado o critério 1. No entanto, a 

compensação seria apenas parcial, se fosse usado o critério 2. No caso hipotético 4, o 

homem brasileiro recebeu a mesma dose (40 cGy) que o homem brasileiro do caso 

hipotético 3, sendo que esta foi recebida ao longo do tempo (4 cGy/ano por 10 anos). 

Entretanto, o requerente do caso hipotético 4 não seria indicado à compensação qualquer 

que fosse o critério usado, apesar do PC99º ser bem próximo a 50% (PC99º = 49,4%). 

 

Tabela 7.  Valor absoluto da PC, estimativa do valor médio de distribuição (95% IC) e 

valor do percentil de 99º da distribuição da PC (%) para câncer de estômago em homens 

brasileiros expostos à radiação gama externa com dose no estômago de 40 cGy (exposição 

aguda ou crônica). 

Caso 

Hipotético 

Exposição Idade na 

Exposição 

(anos) 

Idade ao 

Diagnóstico 

(anos) 

PC 

Absoluto 

(%) 

PCmédio 

(%) 

(95%IC) 

PC99º 

(%) 

Qualificação para  

Compensação 

Critério 

1a 

Critério 

2b 

Caso 3 Aguda 20 40 27,7 28,6 
(10,0-55,4) 

57,7 Sim, 

integral 

Sim, 

parcial 

Caso 4 Crônica 20 aos 30 40 16,5 19,0  
(4,9-44,0) 

49,4 Não Não 

(Fonte: Adaptado de Souza et al., 2018) 

a Qualificado para compensação integral somente se o valor de PC99º ≥ 50%. 

b Qualificado para compensação integral se o valor de PCmédio ≥ 50%; qualificado para compensação parcial quando o 

valor de PCmédio estiver entre 20% e 50%; e não qualificado para compensação se o valor de PCmédio < 20%. 
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O modelo usado no RadRisk Brazil aplica a distribuição de probabilidade log-

normal ao DDREF com média geométrica igual a 1,5 e desvio geométrico de 1,35, 

resultando valores da PC mais baixos para exposições crônicas quando comparado com 

PC a partir de exposições agudas para a mesma dose (BERRINGTON de GONZALEZ 

et al., 2012). Por consequência, obteve-se um valor de PC99º igual a 57,7% para câncer de 

estômago após a exposição aguda desse órgão a 40 cGy (caso hipotético 3), enquanto que 

a mesma dose recebida ao longo de 10 anos resultou numa PC99º de 49,4% (caso 

hipotético 4). Da mesma forma, as estimativas de PCmédio também foram menores para 

exposição crônicas (PCmédio= 19,0 %) do que para exposições agudas (PCmédio= 28,6%) 

(Tabela 7). 

O DDREF também foi aplicado no cálculo de PCabsoluto, resultando igualmente em 

um PCabsoluto menor para a exposição crônica (caso hipotético 3 com PCabsoluto = 16,5%) 

em relação ao PCabsoluto da exposição aguda (caso hipotético 4 com PCabsoluto = 27,7%). 

Os valores de PCabsoluto foram inferiores aos valores de PCmédio e PC99º para ambos os 

casos (Tabela 7). O valor de PCabsoluto é usado para averiguar a pertinência da 

compensação no CSRLD do Reino Unido, sendo assim nessa avaliação não são 

consideradas as fontes de incertezas associadas. Para contrabalançar, o CSRLD adota 

algumas medidas em favor do requerente, como um DDREF igual a 1 (WAKEFORD et 

al., 1998; WAKEFORD, 2014).  

Desta forma, a taxa de dose na exposição (exposição aguda vs crônica) é um 

importante fator para a ser considerado, pois influencia o risco de desenvolver câncer 

radioinduzido, e consequentemente, os valores da PC, conferindo um menor risco para as 

exposições crônicas.  

 

5.3.2.3. Efeito do sexo  

A tabela 8 apresenta o valor de PCabsoluto e os valores estimados de PCmédio (95% 

IC) e PC99º para os casos hipotéticos 5 e 6.  Os cálculos do valor absoluto de PC para os 

casos 5 e 6 estão descritos no Anexo C. 
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Tabela 8.  Valor absoluto da PC, estimativa do valor médio de distribuição (95% IC) e 

valor do percentil de 99º da distribuição da PC (%) para câncer de cérebro em homem 

brasileiro e mulher brasileira expostos à radiação gama externa (dose aguda de 45 cGy 

no cérebro).  

 

Caso 

Hipotético 

Idade na 

Exposição 

(anos) 

Idade ao 

Diagnóstico 

(anos) 

PC 

Absoluto 

(%) 

PCmédio 

(%) 

(95%IC) 

PC99º 

(%) 

Qualificação para  

Compensação 

Critério 

1a 

Critério 

2b 

Caso 5 
Homem 

25 55 25,2 26,9 
(6,6-48,2) 

52,5 Sim,  

Integral 

Sim,  

Parcial 

Caso 6 
Mulher 

25 55 10,2 11,1 
(2,5-23,7) 

26,9 Não Não 

a Qualificado para compensação integral somente se o valor de PC99º ≥ 50%. 

b Qualificado para compensação integral se o valor de PCmédio ≥ 50%; qualificado para compensação parcial quando o 

valor de PCmédio estiver entre 20% e 50%; e não qualificado para compensação se o valor de PCmédio < 20%. 

 

A partir dos valores obtidos pelo programa RadRisk Brazil (Tabela 8), o 

requerente masculino do caso hipotético 5 estaria qualificado para receber 100% da 

compensação, se fosse utilizado o PC99º do critério 1 (PC99º = 52,5%), mas o mesmo 

requerente receberia o valor indenizatório parcial se fosse usado o PCmédio do critério 2 

(PCmédio = 26,9%). Em contrapartida, a requerente feminina do caso hipotético 6 não 

qualificaria para receber compensação independentemente do critério escolhido para 

avaliação da pertinência da compensação. Os valores absolutos de PC (PCabsoluto = 25,2% 

no caso 5 e 10,2% no caso 6) (Anexo C) foram inferiores aos valores de PCmédio e PC99º 

(Tabela 8). 

 Foi possível constatar que o valor de PC99º, PCmédio e PCabsoluto para câncer de 

cérebro em um homem que recebeu uma dose no cérebro de 45 cGy é maior que os 

respectivos valores de PC para câncer de cérebro em uma mulher que tenha recebido a 

mesma dose no cérebro. A diferença entre os valores de PC99º, PCmédio e PCabsoluto eram 

esperados, considerando-se que o βm  para câncer de cérebro é igual a 0,71 e o βf  para 

câncer de cérebro é igual a 0,24 (NRC, 2006).  

Ao observar que o risco do efeito da exposição à radiação ionizante é maior em 

homem que em mulher ou vice-versa, o sexo do indivíduo é considerado um fator 

modificador do risco de um determinado tipo de câncer. Esta diferença ocorre porque as 

características fisiológicas do sexo podem alterar o risco de câncer de cérebro, tendo em 



84 

 

vista que este fator pode influenciar diretamente a curva dose-resposta  (OZASA, 2016). 

Portanto, o parâmetro do sexo do indivíduo é considerado nos modelos de risco para 

câncer sólido e leucemia através do coeficiente sexo-específico (βm para homens e βf para 

mulheres) (NRC, 2006; BERRINGTON de GONZALEZ et al., 2012). 

 

5.3.2.4. Efeito do risco basal de câncer da população   

Foram analisados 4 casos hipotéticos a fim de avaliar o efeito do risco basal de 

câncer da população nos valores estimados da PC pelo programa RadRisk Brasil e em 

seguida foram equiparados com os valores de PCabsoluto. A tabela 9 apresenta o valor 

absoluto e os valores estimados de PCmédio [intervalo de confiança de 95% (95% IC)] e 

PC99º para os casos hipotéticos 7 a 10.  Os cálculos do valor absoluto de PC para os casos 

7 e 8 estão descritos no Anexo D, bem como os cálculos para os casos 9 e 10 estão 

descritos no Anexo E. 

 

Tabela 9.  Valor absoluto da PC, estimativa do valor médio de distribuição (95% IC) e 

valor do percentil de 99º da distribuição da PC (%) para câncer de mama e tireoide em 

mulheres brasileiras e norte-americanas diagnosticadas aos 70 anos e expostas à radiação 

gama externa aos 18 anos de idade.   

Caso 

Hipotético 

Risco basal 

da População 
Tipo de 

Câncer 

Dose no 

órgão 

(cGy) 

PC 

Absoluto 

(%) 

PCmédio 

(%) 

(95%IC) 

PC99º 

(%) 

Qualificação para  

Compensação 

Critério 

1a 

Critério 

2b 

Caso 7 Brasileira Mama 50 24,8 26,5 
(19,9-33,6) 

35,1 Não Sim, 

Parcial 

Caso 8 Norte-

americana 

Mama 50 18,0 19,1  
(14,0-28,9) 

26,1 Não Não 

Caso 9 Brasileira Tireoide 15 29,9 34,61 
(10,2-61,15) 

66,76 Sim, 

Integral 

Sim, 

Parcial 

Caso 10 Norte-

americana 

Tireoide 15 29,9 34,61 
(10,2-61,15) 

66,76 Sim, 

Integral 

Sim, 

Parcial 

a Qualificado para compensação integral somente se o valor de PC99º ≥ 50%. 

b Qualificado para compensação integral se o valor de PCmédio ≥ 50%; qualificado para compensação parcial quando o 

valor de PCmédio estiver entre 20% e 50%; e não qualificado para compensação se o valor de PCmédio < 20%. 
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De acordo com os valores de PC calculados pelo programa RadRisk Brazil (tabela 

9), a requerente brasileira do caso hipotético 7 não estaria qualificada para compensação, 

se fosse utilizado o PC99º do critério 1 (PC99º = 35,1%), mas ela receberia o valor parcial 

se fosse utilizado o PCmédio do critério 2 (PCmédio= 26,5%). Em contrapartida, a requerente 

norte-americana do caso hipotético 8 não qualificaria para receber compensação pelo 

critério 1 (PC99º = 26,1%) e nem pelo critério 2 (PCmédio= 19,1%). Os valores absolutos 

de PC (PCabsoluto= 24,8% no caso 7 e 18% no caso 8) (Anexo D) foram inferiores aos 

respectivos valores de PCmédio e PC99º nos casos hipotéticos 7 e 8. 

Ambas mulheres (caso hipotético 7 e 8) foram expostas à mesma dose na mama 

(50 cGy), na mesma idade de exposição (18 anos) e tiveram diagnóstico de câncer de 

mama aos 70 anos de idade. Observamos que o valor PC99º da mulher brasileira foi 9% 

maior que o da mulher norte-americana. Isto pode ser explicado pelo fato do risco basal 

de câncer de mama para mulher brasileira na faixa etária de 70 a 74 anos ser 280,5 casos 

/ 100.000 indivíduos, enquanto o risco basal de câncer de mama na mesma faixa etária 

para mulher norte-americana é 428,4 / 100.000 indivíduos (RADRAT, 2018). Contudo, 

o modelo de risco para câncer de mama se baseia apenas no EAR, pois assume-se que a 

radiação confere um risco independente, não afetado pelo risco basal de câncer da 

população (RUSS et al., 2006). Então, nos casos hipotéticos 7 e 8, a dose de 50 cGy na 

mama produziria o mesmo número de cânceres na população brasileira e norte-americana. 

Como o risco basal de câncer de mama é maior na população norte-americana, isto 

acarreta valores de PC menores para a mulher norte-americana em relação aos valores de 

PC da mulher brasileira.  

Baseando-se nos valores obtidos pelo programa RadRisk Brazil, tanto a 

requerente brasileira do caso hipotético 9, como a requerente norte-americana do caso 

hipotético 10 estariam aptas para receber 100% da compensação, se fosse adotado o 

critério 1 (PC99º = 66,76% nos casos 9 e 10), mas ambas receberiam o valor parcial se 

fosse adotado o critério 2 (PCmédio= 34,61% nos casos 9 e 10). Os valores absolutos de 

PC (PCabsoluto= 29,9% nos casos 9 e 10) foram inferiores aos valores de PC99º e PCmédio 

para ambos os casos (tabela 9). 

A mulher brasileira (caso hipotético 9) e a mulher norte-americana (caso 

hipotético 10) foram expostas à mesma dose na tireoide (15 cGy), na mesma idade de 

exposição (18 anos) e tiveram diagnóstico de câncer de tireoide aos 70 anos de idade. 

Observamos que os valores de PC99º, PCmédio e PCabsoluto tiveram, respectivamente, os 

mesmos valores para a mulher brasileira e mulher norte-americana.  
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O modelo de risco para câncer de tireoide se baseia apenas no ERR, pois assume-

se que a radiação confere um risco dependente, ou seja, o ERR aumenta em proporção 

direta ao risco basal de câncer de tireoide da população (RUSS et al., 2006; 

MEDHAVARD, 2018). Por conseguinte, os valores de PC para ambas são iguais, pois a 

diferença entre os riscos basais de câncer não altera o valor do ERR.  Ainda assim, os 

riscos basais de tireoide para mulher brasileira e norte-americana na faixa etária de 70 a 

74 anos de idade são similares, sendo 21,3 casos / 100.000 indivíduos no Brasil e 18,6 / 

100.000 indivíduos nos EUA (RADRAT, 2018). 

Podemos dizer que os modelos de risco de câncer baseados apenas no ERR, assim 

como os modelos de risco para câncer de tireoide e vesícula biliar, são mais apropriados 

para cânceres para os quais o ERR de câncer atribuíveis à radiação para uma idade-

específica pode ser proporcional ao risco basal de câncer da população. Já o modelo 

baseado apenas no EAR, como o modelo de risco para câncer de mama, é mais apropriado 

quando o excesso na taxa de câncer independe do risco basal de câncer da população 

(U.S. EPA, 2011). Então, o risco basal de um determinado câncer influencia os valores 

de PC quando aplicado os modelos de risco de câncer baseados unicamente no EAR ou 

modelos baseados tanto no ERR, quanto no EAR. 
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6. CONCLUSÕES 

 Considerando a existência do programa RadRisk Brazil, especificamente para a 

população brasileira, sugerimos um sistema de compensação para indivíduos que alegam 

ter câncer radioinduzido para o Brasil com uma abordagem quantitativa, ou seja, baseado 

na estimativa do valor da PC.  

 

 O programa RadRisk Brazil estima valores de PC na forma de distribuição de 

probabilidades considerando as incertezas associadas, o que é extremamete importante e 

necessário para a tomada de decisão em casos de pedidos de compensação por câncer 

potencialmente radioinduzido. Os valores de PC na forma de distribuição de 

probabilidades, reduz a possibilidade de um pedido meritório ser indeferido e oferece 

sempre ao reclamante o “benefício da dúvida”. 

 

 Tendo em vista o baixo número de demandas indenizatórias para câncer 

radioinduzido no Brasil, a aplicação do PC99º para a avaliação da pertinência da 

compensação não deve vir a ser um problema de grande impacto finaceiro.  

 

 O programa RadRisk Brazil é uma ferramenta científica constantemente “em 

construção”, que deve ser atualizada de acordo com o avanço do conhecimento científico 

existente. Se necessário, outros modelos de risco de câncer (derivados do estudo com os 

sobreviventes da bomba atômica ou oriundos de outras populações) podem ser 

adicionados aos modelos já existentes no programa RadRisk Brazil a fim de atender 

demandas compensatórias específicas.  

 

 No Brasil todos os casos de demandas compensatórias são levados ao sistema 

judiciário para julgamento do mérito de forma independente, acarretando diferentes 

decisões para casos muito similares. Assim sendo, o Brasil carece de um sistema 

administrativo de compensação para indivíduos que alegam ter câncer radioinduzido 

para: i. reduzir o tempo de julgamento da demanda compensatória, ii. evitar decisões 

dessemelhantes para casos similares, iii. diminuir os custos para o requerente e para o 

Estado, iv. diminuir a demanda do judiário, v. facilitar o acesso ao requerente para 

solicitação de compensação e benefícios. 

 

 A implementação de um sistema nacional de compensação para indivíduos que 

desenvolveram câncer radioinduzido no Brasil necessita de uma ampla discussão entre 
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todos os setores e órgãos envolvidos. Espera-se que a proposta descrita neste trabalho 

possa servir como um ponto de partida para esta discussão, proporcionando o 

embasamento teórico-científico para o desenvolvimento de um sistema administrativo 

quantitativo, oficial, avaliativo do mérito de demandas compensatórias de indivíduos que 

desenvolveram câncer radioinduzido no Brasil.  
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ANEXOS 

Anexo A - Cálculo do valor absoluto da PC para os casos hipotéticos 1 e 2 

 

O valor absoluto da PC é dado pela equação 10: 

 

PC = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 

 

 

Caso hipotético 1 -  Mulher com exposição externa aguda à radiação do tipo gama aos 10 

anos de idade com dose na tireoide estimada em 10 cGy e posterior diagnóstico de câncer 

de tireoide aos 40 anos de idade. 

 

O modelo risco de câncer para tireoide se baseia somente no ERR. Logo, 

primeiramente precisamos calcular o ERR na mulher que teve tireoide exposta a uma 

dose de radiação de 10 cGy aos 10 anos de idade e foi diagnosticada com câncer de 

tireoide aos 40 anos de idade. Para tal, utilizamos a dose de radiação absorvida, a idade 

na exposição e os valores dos parâmetros do modelo de risco de câncer de tireoide 

reportados na tabela 1. 

O ERR para estimar o risco para câncer de tireoide é dado pela equação 7:  

 

ERR = 𝛽𝑠 𝐷𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑝 [ (𝑒∗)] 

Onde: 

D (dose na tireoide): 0,1 Gy 

f (coeficiente de risco para sexo feminino): 1,05 

 (parâmetro para a idade na exposição): -0,83 

e (idade na exposição): 10 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = 

−20

10
  = -2 
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Logo, 

ERR caso 1 = 1, 05 x 0,1 x 2,721,66 = 0,55   

PCabsoluto caso 1 = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 =  

0,55

1+ 0,55 
 x 100  

PCabsoluto caso 1 = 35,5% 

 

 

Caso hipotético 2  -  Mulher com exposição externa aguda à radiação do tipo gama aos 

25 anos de idade  com dose na tireoide estimada em 10 cGy e posterior diagnóstico de 

câncer de tireoide aos 40 anos de idade. 

 

O ERR para estimar o risco para câncer de tireoide é dado pela equação 7:  

 

ERR = 𝛽𝑠 𝐷𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑝 [ (𝑒∗)] 

Onde: 

D (dose na tireoide): 0,1 Gy 

f (coeficiente de risco para sexo feminino): 1,05 

 (parâmetro para a idade na exposição): -0,83 

e (idade na exposição): 25 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = 

−5

10
 = -0,5 

 

Logo, 

ERR caso 2 = 1, 05 x 0,1 x 2,720,42 = 0,16 

PCabsoluto caso 2 = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 =  

0,16

1+ 0,16 
 x 100  

PCabsoluto caso 2 = 13,8% 

 

 

 

 

 



102 

 

Anexo B - Cálculo do valor absoluto da PC para os casos hipotéticos 3 e 4 

O valor absoluto da PC é dado pela equação 10: 

 

PC = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 

 

 

Caso hipotético 3 - Homem com exposição externa aguda à radiação gama aos 20 anos 

de idade, com dose estimada no estômago de 40 cGy e posterior diagnóstico de câncer de 

estômago aos 40 anos de idade. 

 

Para calcular o valor absoluto da PC, primeiramente, precisamos calcular o ERR 

do estudo de caso. O modelo de risco para câncer de estômago baseia-se no ERR e EAR, 

logo a estimativa do risco é feita através da ponderação dos modelos ERRmultiplicativo (70%) 

e ERRaditivo (30%).  

Inicialmente, precisamos calcular o ERRmultiplicativo no homem que recebeu uma 

dose aguda de radiação de 40 cGy aos 20 anos de idade e foi diagnosticado com câncer 

de estômago aos 40 anos de idade. Para tal, utilizamos a dose de radiação recebida, a 

idade na exposição, a idade de diagnóstico do câncer (idade alcançada) e os valores dos 

parâmetros do modelo de risco para câncer de estômago reportados na tabela 1. Em 

seguida, calculamos o ERRaditivo para o mesmo homem. 

O ERRmultiplicativo para câncer de estômago do caso 3 é dado pela equação 7:  

 

ERRmultiplicativo = 𝛽𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑡ô𝑚𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑥𝑝 (𝛾 𝑒∗) (𝑎∗) 

Onde: 

Destômago : 0,4 Gy 

m : 0,21 

 : -0,3 

e : 20 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = 

−10

10
  = -1 

a : 40 anos 

a* = 
𝑎

60
 = 

40

60
 = 0,67 

 : -1,4 
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Logo,  

ERRmultiplicativo caso 3 = 0,21 x 0,4 x 2,720,3 x 1,75 = 0,20 

 

 

O EAR para câncer de estômago do caso 3 é dado pela equação 7:  

 

EAR = 𝛽𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑡ô𝑚𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑥𝑝 (𝛾 𝑒∗) (𝑎∗) 

Onde: 

Destômago : 0,4 Gy 

m : 4,9 

 : -0,41 

e : 20 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = 

−10

10
  = -1 

a : 40 anos 

a* = 
𝑎

60
 = 

40

60
 = 0,67 

 : 2,8 

 

Logo, 

EAR caso 3 = 4,9 x 0,4 x 2,720,41 x 0,32  = 0,95 por 10.000 pessoa.ano-Sv 

 

 Para determinar o ERRaditivo é necessário dividir o excesso de risco absoluto pelo 

risco basal de câncer de estômago para homens brasileiros entre 40 e 44 anos de idade. O 

resultado é obtido da seguinte forma: 

 

ERRaditivo =  
EAR

Risco basal de câncer de estômago 
  

 

ERRaditivo caso 3 =  
0,95 

1,17
 = 0,81 

ERRaditivo caso 3 = 0,81 
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Onde: 

Risco basal de câncer de estômago para homens entre 40-44 anos = 11,74 / 100.000 

pessoa-ano (BASEPOP, 2014). 

 

Logo, 

ERR = (0,7 x ERRmultiplicativo) + (0,3 x ERRaditivo) 

ERR caso 3 = (0,7 x 0,20) + (0,3 x 0,81) = 0,383 

 

 

O cálculo do valor de PCabsoluto para o caso 3 foi feito da seguinte maneira: 

 

PCabsoluto caso 3 =  
0,383

1+ 0,383 
 x 100 = 27,7% 

 

 

Caso hipotético 4 - Homem com exposição externa crônica à radiação gama dos 20 anos 

aos 29 anos de idade, com dose estimada no estômago de 40 cGy (4 cGy/ano por 10 anos) 

e posterior diagnóstico de câncer de estômago aos 40 anos de idade. 

 

Para a obtenção do valor do ERRmultiplicativo para a exposição crônica foi necessário 

calcular o ERRmultiplicativo para cada exposição, levando-se em consideração a idade na 

exposição e a dose no estômago para cada ano de exposição. O coeficiente de risco foi 

dividido pelo valor do DDREF =1,5 e aplicado no cálculo do ERR para cada idade na 

exposição. Em seguida, todos os valores de ERR para cada idade na exposição foram 

somados. 

O ERRmultiplicativo para câncer de estômago do caso 4 é dado pela equação:  

 

ERR = ∑ ERR(e,a) 

Onde: 

ERR(e.a) =∑ 𝛽𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑡ô𝑚𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑥𝑝 (𝛾 𝑒∗) (𝑎∗) 

DDREF : 1,5 

Destômago : 0,04 Gy por ano 

m : 0,21  m/DDREF = 0,21 / 1,5 = 0,14 

 : -0,3 
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e : 20 a 29 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
  

a : 40 anos 

a* = 
𝑎

60
 = 

40

60
 = 0,67 

 : -1,4 

Logo,  

ERR(20,40) = 0,14 x 0,04 x 2,720,27 x 1,75 = 0,013 

ERR(21,40) = 0,14 x 0,04 x 2,720,24 x 1,75 = 0,013 

ERR(22,40) = 0,14 x 0,04 x 2,720,21 x 1,75 = 0,013. 

. 

. 

. 

ERR(29,40) = 0,14 x 0,04 x 2,720,03 x 1,75 = 0,010 

 

∑ ERR(e,a) caso 4 = 0,12 

ERRmultiplicativo  caso 4 = 0,12 

 

O EAR para câncer de estômago do caso 4 é dado pela equação:  

 

EAR = ∑ EAR(e,a) 

 

Onde: 

EAR = 𝛽𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑡ô𝑚𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑥𝑝 (𝛾 𝑒∗) (𝑎∗) 

Destômago: 0,04 Gy 

m: 4,9  m/DDREF = 4,9 / 1,5 = 3,26 

: -0,41 

e: 20 a 29 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
  

a: 40 anos 

a* = 
𝑎

60
 = 

40

60
 = 0,67 

: 2,8 

 

 

Logo, 
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EAR(20,40) = 3,26 x 0,04 x 2,720,41 x 0,32  = 0,06 

EAR(21,40) = 3,26 x 0,04 x 2,720,369 x 0,32  = 0,06 

EAR(22,40) = 3,26 x 0,04 x 2,720,328 x 0,32  = 0,06 

. 

. 

. 

EAR(29,40) = 3,26 x 0,04 x 2,720,041 x 0,32 = 0,04 

 

∑ EAR(e,a) caso 4 = 0,45 

EAR caso 4 = 0,45 

 

Para determinar o ERRaditivo é necessário dividir o excesso de risco absoluto pelo 

risco basal de câncer de estômago para homens brasileiros entre 40 e 44 anos de idade. O 

resultado é obtido da seguinte forma: 

 

ERRaditivo =  
EAR

Risco basal de câncer de estômago 
 = 

0,45 

1,17
 = 0,38 

 

Onde: 

Risco basal de câncer de estômago para homens entre 40-44 anos = 11,74 / 100.000 

pessoa-ano (BASEPOP, 2014). 

 

Logo, 

ERR = (0,7 x ERRmultiplicativo) + (0,3 x ERRaditivo) 

ERR caso 4 = (0,7 x 0,12) + (0,3 x 0,38) = 0,20 

 

O cálculo do valor de PCabsoluto para o caso 4 foi feito da seguinte maneira: 

 

PCabsoluto caso 4 =  
0,20

1+ 0,20 
 x 100 = 16,5% 
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Anexo C - Cálculo do valor absoluto da PC para os casos hipotéticos 5 e 6 

O valor absoluto da PC é dado pela equação 10: 

 

PC = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 

 

 

Caso hipotético 5 - Homem com exposição externa aguda à radiação gama aos 25 anos 

de idade, com dose estimada no cérebro de 45 cGy e posterior diagnóstico de câncer de 

cérebro aos 55 anos de idade. 

 

Para calcular o valor absoluto da PC, primeiramente, precisamos calcular o ERR 

do estudo de caso. O modelo de risco para câncer de cérebro desenvolvido pelo NCI 

dispõe apenas dos valores do βm e βf para o modelo baseado no ERR (Tabela 3). O NCI 

optou por um modelo de risco para câncer de cérebro baseado no ERR e EAR.  

Inicialmente, precisamos calcular o ERRmultiplicativo no homem que recebeu uma 

dose aguda de radiação de 45 cGy aos 25 anos de idade e foi diagnosticado com câncer 

de cérebro aos 55 anos de idade. Para tal, utilizamos a dose de radiação recebida, a idade 

na exposição, a idade de diagnóstico do câncer (idade alcançada) e os valores dos 

parâmetros do modelo de risco para câncer de cérebro reportados na tabela 3. Em seguida, 

calculamos o ERRaditivo para o mesmo homem. 

O ERRmultiplicativo para câncer de cérebro do caso 5 é dado pela equação:  

 

ERR(D,e) = βm Dcérebro exp (γ e∗) (a∗)  

 

ERRmultiplicativo caso 5= 0,71 x 0,45 x 2,720,15 x 1,13  

ERRmultiplicativo caso 5 = 0,42 

 

Onde: 

Dcérebro = 0,45 Gy 

m = 0,71 

 = -0,83 

e = 25 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = 

−5

10
  = -0,5 
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a = 55 anos 

a* = 
𝑎

60
 = 

55

60
 = 0,92 

 = -1,4 

 

 Conforme aplicado no RadRisk Brazil e RadRat, o ERRaditivo é obtido da seguinte 

forma:  

 

ERRaditivo = ERRmultiplicativo (
𝑇𝐼ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚 𝐽𝑎𝑝ã𝑜

𝑇𝐼ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙
) 

 

ERRaditivo caso 5 = 0,42 x ( 
2,5 

7,4
 ) = 0,14 

 

Onde: 

TIhomem Japão: taxa de incidência de câncer de cérebro padronizada por idade no Japão, 

sendo igual a 2,5. 

TIhomem Brasil: taxa de incidência de câncer de cérebro padronizada por idade no Brasil, 

sendo igual a 7,4. 

 

 

Logo, 

ERR = (0,7 x ERRmultiplicativo) + (0,3 x ERRaditivo) 

ERR caso 5 = (0,7 x 0,42) + (0,3 x 0,14) = 0,34 

 

O cálculo do valor de PCabsoluto para o caso 4 foi feito da seguinte maneira: 

 

PCabsoluto caso 5 =  
0,34

1+ 0,34 
 x 100 = 25,2% 
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Caso Hipotético 6 – Mulher com exposição externa aguda à radiação gama aos 25 anos 

de idade, com dose estimada no cérebro de 45 cGy e posterior diagnóstico de câncer de 

cérebro aos 55 anos de idade. 

 

O ERRmultiplicativo para câncer de cérebro do caso 6 é dado pela equação:  

 

ERR(D,e) = βf Dcérebro exp (γ e∗) (a∗)  

 

ERR(D,e) =  0,24 x 0,45 x 2,720,15 x 1,13 = 0,14 

 

Onde: 

Dcérebro : 0,45 Gy 

f : 0,24 

 : -0,83 

e : 25 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = 

−5

10
  = -0,5 

a : 55 anos 

a* = 
𝑎

60
 = 

55

60
 = 0,92 

 : -1,4 

 

 Conforme aplicado no RadRisk Brazil e RadRat, o ERRaditivo para o caso 6 é obtido 

da seguinte forma:  

ERRaditivo = ERRmultiplicativo (
𝑇𝐼𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 𝐽𝑎𝑝ã𝑜

𝑇𝐼𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙
) 

 

ERRaditivo caso 6 = 0,14 x ( 
1,9 

5,9
 ) = 0,048 

 

 

Onde: 

TImulher Japão: taxa de incidência de câncer de cérebro padronizada no Japão, sendo igual 

a 1,9. 

TImulher Brasil: taxa de incidência de câncer de cérebro padronizada no Brasil, sendo igual 

a 5,9. 
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Logo, 

ERR = (0,7 x ERRmultiplicativo) + (0,3 x ERRaditivo) 

ERR caso 5 = (0,7 x 0,14) + (0,3 x 0,48) = 0,11 

 

O cálculo do valor de PCabsoluto para o caso 6 foi feito da seguinte maneira: 

 

PCabsoluto caso 6 =  
0,11

1+ 0,11 
 x 100 = 10,2% 
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Anexo D - Cálculo do valor absoluto da PC para os casos hipotéticos 7 e 8 

O valor absoluto da PC é dado pela equação 10: 

 

PC = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 

 

 

Caso hipotético 7 – Mulher brasileira com exposição aguda à radiação gama externa aos 

18 anos de idade no Brasil, com dose estimada na mama de 50 cGy e posterior diagnóstico 

de câncer de mama aos 70 anos de idade. 

 

Caso hipotético 8 – Mulher norte-americana com exposição aguda à radiação gama 

externa aos 18 anos de idade nos EUA, com dose estimada na mama de 50 cGy e posterior 

diagnóstico de câncer de mama aos 70 anos de idade. 

 

Para o cálculo do valor absoluto da PC no caso hipotético 7 e 8, primeiramente foi 

obtido o EAR aplicando-se a fórmula do modelo de risco para câncer de mama. O modelo 

de risco para câncer de mama utiliza apenas o ERRaditivo, ou seja, calculou-se o EAR para 

estimar risco de câncer de mama. A fim de calcular o ERRaditivo na mulher brasileira e 

norte-americana que recebeu uma dose aguda de radiação de 50 cGy aos 18 anos de idade 

e foi diagnosticada com câncer de mama aos 70 anos de idade. Para tal, utilizamos a dose 

de radiação recebida, a idade na exposição, a idade de diagnóstico do câncer (idade 

alcançada) e os valores dos parâmetros do modelo de risco para câncer de cérebro 

reportados na tabela 1. 

 O EAR para câncer de mama do caso 7 e 8 é dado pela equação:  

 

EAR  = βf Dmama exp (γ e∗) (a∗)  

 

EAR caso 7 e 8 = 9,4 x 0,5 x 2,720,35 x 1,4  = 9,34 por 10.000 pessoa.ano.Sv 

Onde: 

Dmama = 0,5 Gy 

f = 9,4 
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 = -0,50 

e = 18 anos 

e* = 
(𝑒−25)

10
 = 

−10

10
  = -0,7 

a = 70 anos 

a* = 
𝑎

50
 = 

70

50
 = 1,4 

 = 1,1 

 

 Para determinar o ERRaditivo é necessário dividir o excesso de risco absoluto pelo 

risco basal de câncer de estômago para homens brasileiros entre 70 e 74 anos de idade. O 

resultado é obtido da seguinte forma: 

 

ERRaditivo caso 7 =  
EAR

Risco basal de câncer de mama 
 = 

9,34 

28,05
 = 0,33 

 

ERRaditivo caso 8 =  
EAR

Risco basal de câncer de mama 
 = 

9,34 

42,84
 = 0,22 

 

 

Onde: 

Risco basal de câncer de mama para mulheres brasileiras entre 70-74 anos = 280,5 / 

100.000 pessoa-ano. 

Risco basal de câncer de mama para mulheres norte-americanas entre 70-74 anos = 428,4 

/ 100.000 pessoa-ano. 

 

 O valor absoluto da PC para o caso hipotético 7 e 8 é feito da seguinte maneira: 

 

PCabsoluto caso 7 = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 =  

0,33

1+ 0,33 
 x 100 = 24,81 % 

 

PCabsoluto caso 8 = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 =  

0,22

1+ 0,22 
 x 100 = 18,0 % 
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Anexo E - Cálculo do valor absoluto da PC para os casos hipotéticos 9 e 10 

O valor absoluto da PC é dado pela equação 10: 

 

PC = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 

 

 

Caso hipotético 9 – Mulher brasileira com exposição aguda à radiação gama externa aos 

18 anos de idade no Brasil, com dose estimada na tireoide de 15 cGy e posterior 

diagnóstico de câncer de tireoide aos 70 anos de idade. 

 

Caso hipotético 10 – Mulher norte-americana com exposição aguda à radiação gama 

externa aos 18 anos de idade nos EUA, com dose estimada na tireoide de 15 cGy e 

posterior diagnóstico de câncer de tireoide aos 70 anos de idade. 

 

O modelo risco de câncer para tireoide se baseia somente no ERR. Logo, 

primeiramente precisamos calcular o ERR na mulher brasileira e norte-americana que 

teve tireoide exposta a uma dose de radiação de 15 cGy aos 18 anos de idade e foi 

diagnosticada com câncer de tireoide aos 70 anos de idade. Para tal, utilizamos a dose de 

radiação absorvida, a idade na exposição e os valores dos parâmetros do modelo de risco 

de câncer de tireoide reportados na tabela 1. 

O ERR para estimar o risco para câncer de tireoide nos casos 9 e 10 é dado pela 

equação 7:  

 

ERR = 𝛽𝑠 𝐷𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑝 [ (𝑒∗)] 

Onde: 

D : 0,15 Gy 

f : 1,05 

 : -0,83 

e : 18 anos 

e* = 
(𝑒−30)

10
 = -1,2 
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Logo, 

ERR caso 9 e 10 = 1, 05 x 0,15 x 2,72−1,2 = 0,43   

PCabsoluto caso 9 e 10 = 
ERR

1+ ERR 
 x 100 =  

0,43

1+ 0,43 
 x 100  

PCabsoluto caso 9 e 10 = 29,9% 

 

 


